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förchefenochstatsrådetTill
Utrikesdepartementet

tvåtillkallautrikesministernbemyndiga att1993februari4beslöt den attRegeringen
säkerhetspo-utrikes- ochSverige iförföljdernauppgift belysamedutredaresärskilda att

integrationen. lvästeuropeiskai denmedverkanformerolikahänseendelitiskt avav
LeiflandLeifundertecknade199323denutrikesministernhärmed utsågenlighet mars

departementssekretera-Åström utsågsTill sekreterareutredare.till sådanaSverkeroch
Hagelberg.Andersren

blirSverige intefallomfatta detockså skall attanalysdirektiven vårframgårDet attav
EU.medlem av

skall belysaolika synpunkterfrånutredningardeUtredningen utgör somsexen av
sakligtmedborgarnaAvsikten är etti EU.medlemskap attsvensktföljderna geettav

folkomröstningen.införställningstagandetförunderlag
grundligallsidig ochsåskallutarbetafått i uppdragvi somredogörelse attDen vara

utformad densåskallden attuppdragetsföljer gerSamtidigt natur attmöjligt. varaav
komplicera-oftadeinformationöversiktliglättillgänglig ochintresserad läsarevarje om
förskrivenförsta handiinte experter.Den ärsammanhangen.juridiskapolitiska ochde

utredningen.förföljande planVi valthar
säkerhetspolitik underutrikes- ochSverigesutvecklingenförredogörFörst av

EG.tillförhållandetsärskiltuppmärksammarVi1993.fram till höstenefterkrigstiden
skapatssäkerhetspolitiska miljöutrikes- ochdenskildringföljer somSedan nyaaven
särskiltuppmärksammarViåren.under deförändringarnadramatiska senastedegenom

Ryssland.kringutvecklingen i och
samarbetetutrikespolitiskadetutvecklingenochuppkomstensedanVi diskuterar av

Maastricht-avtaletidenEPS ochsamarbetet.politiskaeuropeiskaEG detinom
säkerhetspoliti-utrikes- ochdensamarbeteför dettaformenfastställda gemensamma

GUS.ken.
Sverigespåverkari EUmedlemskapsvenskthuranalyserarbakgrund ettdennaMot

sig,Sverige påtaruppgifterochförpliktelservilkasäkerhetspolitiska läge,utrikes- och
ochintressensäkerhetspolitiskautrikes- ochsinatillvaratamedlem kanSverigehur som

isamarbetetsäkerhetspolitiskaochutrikes-ispela dettänkasSverige kanvilken roll
medlemSverige blirantagandeskrivet under attkapitlet ärHelaunionen.Europeiska av

framställning-inte underalltsåförutsättningoch dennaunionenEuropeiska upprepasav
gång.ens



Därefter belyses läget for falldet Sverige inte blir medlem EU. Viatt söker besvaraav
frågan vilka möjligheter Sverige då har på främjabästa sinasätt utrikes-att och säker-
hetspolitiska intressen. Hela kapitlet skrivetär under antagande Sverige icke bliratt
medlem och denna förutsättning alltså framställningensinte under gång.upprepas

Vi slutar med några synpunkter på möjligheten alleuropeisk freds- ochenav ny
säkerhetsordning.

För läsbarhetens skull avslutas betänkandet med kort sammanfattning.en
Vi har enligt direktiven lämnat information till den parlamentariskt sammansatta

referensgrupp regeringen knutit till det samlade utredningsarbetetsom rörande följderna
medlemskap i EU. De synpunkterett referensgruppensav medlemmar framfört harsom

varit förvärde vårt arbete.av
Vi har också samtalat med dels forskarerad inom området statsvetenskap ochen

internationella relationer. dels for organisationernarepresentanter Stiftelsen Ja till
Europa och Nej till EG. Vi har med intresse tagit del de synpunkter därvidav som
framkommit.

Vi får härmed överlämna vårt den 7 januari 1994 slutjusterade betänkande.

Stockholm den 27 januari 1994

ÅströmLeif Sverkar

agebemAnders H
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ochutrikes-Svensk1
undersäkerhetspolitik

efterkrigstiden

fornaturligtdet1945kriget slutatvärldskriget. Sedanaldrig in i andraSverige vardrogs
sidaninnebar åkrigen. Dettvåmellan defrån tidentraditionen enaåterupptalandet att
makt-ellermakttill någonbindningarmilitärapolitiska ochfrånavstående annanett

internatio-uppbyggnadenidelta ettfortsatt klar strävansidan attandra avå engrupp.
säkerhetssystem.freds- ochkollektivtnellt

stödjasskulleneutralitetspolitik. Dennabetecknas avPolitiken allmäntkom att som
utvecklingenpåverkasyftade tillNeutralitetspolitikenförsvar. attrespektingivandeett
samtidigtsannolikt ochmindrekrig attblevsånärområdeifrämst vårt ett nyttatt

berördekrigkonfliktmilitäribli indraget ettSverigefor somriskernaminska omatt en
skulle utbryta.alltEuropa trotsnorra

iNationernai Förentamedlemskapvårtkonstateradestatsmakterna attsvenskaDe
tvingandeNågotstormakterna.krig mellanineutralitetomöjliggöraskullesig inte ett

tillinte kommakansäkerhetsrådNationernasisanktionsåtgärder Förentabeslut om
stormakterna ärinte allastånd ense.om

Sverige harnaturligtvis därmed uttömt.innehållutrikespolitikenssvenskaDen var
1956sedanSverige harområden.på allaverksamhetNationernasFörentaaktivt stött

ipolitikfort engageradoperationer. Vi harfredsbevarandedeltagit i rad enoavbrutet en
ochGATTinomvärldshandelför friareVi verkatkolonialfrågor. harnedrustnings- och
tillinledningenbetydde1972miljökonferensentillinitiativ denViOECD. stora somtog

främja utveck-Vi har söktområde.på dettasamarbetetvittomfattande globaladet nu
ESK medver-ochEuroparådeti FN,Vi har bl.för folkrätten.respektenochlingen a.av

bådeinsatser,betydandegjortVi harrättigheterna.mänskligadetill skyddkat av
stödjaförverksamhet,internationella atti dedeltagandeochbilateralt organensgenom

u-länderna.
kallttala1948 kan ettFråni Europa.forvärrades läget omkriget manefterårNågra

institutionelladeWarszawa-paktenNATO ochstormakterna.ledande vardekrig mellan
detansågslägedettamotsättningarna. lpolitiskaochideologiskaför deuttrycken

poli-i svenskhuvudlinjernafullföljakraftfulltochkonsekventbetydelsefulltsärskilt att
tik.

FinlandSovjet medslöthotfullt.direkt eni Europaläget1948 ansågsbörjanl varaav



förutsågpakt möjligheten försvar tillät utvecklandetsom gemensamtav men som av en
finländsk neutralitetspolitik i fred. Flera östeuropeiska länder till fullständigtvangs
underkastelse under Moskvas styre.

l Norge och Danmark växte stämningarna för anslutning till västligt forsvarssys-etten
Sverige föreslog de två länderna. vilkatem. då liksomännu, Sverige,att bedrev neutrali-

tetspolitik, tillsammansskulle med Sverige undersöka förutsättningarna för skandi-ett
naviskt försvarsförbund. Detta skulle stå oberoende de maktblockengentemot stora men
innebära bindande försvarsutfästelser de länderna emellan. Förslaget föll, förstaitre
hand på grund oenighet karaktären och vidden försvarsförbundets relation tillav om av
USA. Norge ansåg formnågon amerikansk garantiatt nödvändig. Sverige fannav attvar

sådan garanti skulle beröva det förbundettänkta dess neutrala karaktär.en Danmark och
Norge beslöt i början 1949 ansluta sig till Atlantpakten. Samtidigt förklaradeatt deav att
inga Årvästmaktsbaser på deras territorier skulle tillåtas i fredstid. 1954 lades till att
inga kärnvapen fick införas eller stationeras i fredstid. Sverige bekräftade sin avsikt att
fortsätta neutralitetspolitiken.

Det säkerhetspolitiska mönster således skapades i Norden bestod under årtiondensom
i huvudsak oförändrat. Stormakterna ansåg läget i tillfredsställande frånstort settvara
sina respektive synpunkter. Mönstret förutsättningarna för det lugn och denvar en av
stabilitet otvivelaktigt rådde i Europa under många år.som norra

Sverigel ansågs fördaden politiken svårförenlig oförenligatt eller medvar ett
medlemskap i EG. Visserligen innehåller inte Rom-fördraget skapade EG någrasom
försvarsförpliktelser den svenska bedömningen de med medlemskapetmen attvar
förenade långtgående bindningarna på nästan alla samhällslivets områden skulle totalt

skapa sådant beroende EGsett ett neutralitetspolitikens trovärdighetatt skulleav
allvarligt försvagas försvinna.eller Det skulle vidare bli svårt i fall krig uppfylla deatt av
folkrättsliga skyldigheter vilar på neutral i krig. tillDetta höllstat undersom trotsen

viss period, 1967-71. dörren föröppen medlemskap. Detta sammanhängdeen bl.a.
med EG under general de Gaulles tidatt fransk president inte väntades utvecklasom

utrikespolitisktnågot samarbete.
Vår hållning under denna period innebar ansåg medlemskap i princip förenligtatt

med neutralitetspolitiken ändå krävde bestämda neutralitetsförbehåll,att främstmen
ioberoende handelspolitiken. tillgång i krigstid till vissa livsviktiga förnödenheter och

irätt krig vissasätta delar avtalet kraftatt eller helt säga detta. Det blev aldrigav ur upp
tillfälle pröva denna uppläggning i förhandlingaratt med EG. Det sannolika är att
resultatet hade blivit negativt.

Samtidigt utvecklades ekonomisktnära samarbete med de iett EFTA sammanslutna
europeiska länderna.

Vårt intresse mycket nära och omfattandeett ekonomiskt samarbete med EG harav
varit oföränderligt starkt. Vi eftersträvade och åstadkom avtal på rad områden. Vien
ansökte association år l96l. Det viktigaste resultatet vår politikom överenskom-av var
melsen år l972 frihandel industriområdet.påom

År 1984 ingick EG och EFTA-länderna allmänt hållen överenskommelse, denen s.



ansträngningarför intensiva attutgångspunktenblevLuxemburg-deklarationen. som
vidga samarbetet.

integration. Medlem-.Är ekonomisktotalEG1986 beslöt motstort stegatt ta ett en
för alltfri marknadfastställdesvariWhite Papers.k. attenades enettommarna
relationSverigesfick199293. Därmedårsskiftetvidskulle skapasekonomiskt utbyte

avtal.vittgående1990inleddes årFörhandlingaraktualitet. ettbrådskandeEGtill om
väsentliga delarÅr innebärEES-fördragetdet s.k. attundertecknades1993 avsom

acquisföljdförfattningar. detRom-fördraget ochiinnehålletmateriella s.det
fristadgarreglering. Fördragetavtalsmässigförföremålcommunautairc. blev om

handels-bl.från avtalet ärUndantagkapital ochtjänster.förrörlighet a,personer.varor.
januari 1994.krafti den lträddeochjordbrukspolitiken. Fördraget

förutsättning-fall 1989 harBerlin-murensefterutvecklingendramatiskadenGenom
förändringar. Degenomgripandeförsvarspolitik undergåttutrikes- ochför svenskarna

frihet. tvåsin Debaltiska ländernaliksom deösteuropeiska ländernacentral- och vann
upphörde. War-krigetkallaDetSovjetunionen upplöstes.förenades.rikshalvornatyska

framtidöverskådligföri ansågsstorkrig Europaförförsvann. Riskenszawa-pakten
obefiobetydlig eller

Sverige harläget attsålunda skapadebakgrunden detDet är nusomnyamot av
hållning till EU.sindäriblandsäkerhetspolitik.utrikes- ochframtidasinöverväga

imedlemskapeventuelltdragitriksdag ärregering ochförsta att ettslutsatsEn som
partierföreträddautrikesnämndeniallaljus, Med stödimåsteEGEU ett nytt avses

imedlemskapansöka1991regeringensocialdemokratiska attdenbeslöt omsommaren
ncutralitetspoli-för fortsattförbehållgjordes icke någotansökansvenskaEGEU. denl

förenlig medneutralitetfortsattden ansågriksdagenRegeringen meddeladetik. att
medlemskap.

100 uttalades199192:propositionen attframlagdaregeringenborgerligadenl den av
nödvändigtdetåren görunder deförändringarnavärldspolitiska senastedramatiskade

realiteterna. Treeuropeiskasäkerhetspolitik till deutrikes- ochvår nyaatt anpassa
kunde dras.slutsatser

neutralitetspolitik inte längre kanförsta det uppenbartFör det är att termen
säkerhets-utrikes- ochbeskrivning denövergripandeadekvatanvändas avsom en

politikföraSverige skalleuropeiskaföra inom denpolitik önskar enramen.
identitet.europeiskklarmed en

europeis-andraintresselikaSverige harandra slutsatsen är stortDen ett somatt
för hantera,i Europabyggssäkerhetsstruktur attnationerka att uppen nyav

allmedspänningarsäkerhetspolitiska ochhotoch lösa de sanno-bemästra som
konstruktivideltaSverige redoi framtiden. är attlikhet kommer möta enatt

tillmedverka detta.dialog hur kanom
från vårtbefriaravseendeinte i någotdettatredje slutsatsen ärDen ossatt

vidsträckta land-luftrum och vårtförsvara vårtför handpå storaatt egenansvar
och nordvästraNordatlantenstrategiska mellanlägesjöterritorium dessmedoch

försvarsutgifternahöjarealtregeringensäkerställa dettaFör attRyssland. att avser
försvarsbeslutsperioden.femårigakommandedenunder
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l utrikesutskottets sedermera riksdagen godkända betänkande 199192:UU 19 medav
anledning antal motioner uttalas i kapitletett nya och gamlaav samarbetsmönster iom
Europa bl.a. den militära alliansfriheten beståratt alltjämt utskottet utvecklarsom

i detta betänkande. l kapitlet Säkerheten isenare Europa säger utskottetom norra
följande:

Sveriges militära alliansfrihet syftande till vårt land skall kunna iatt neutraltvara
händelse krig i vårt närområde består. förutsätterDenav betryggandeatt en
försvarsförmåga upprätthålls.

De årens dramatiska förändringar isenaste Europa ihar vissa grundläggande
avseenden haft konsekvenser också på Sveriges säkerhetspolitiska situation.

Den svenska neutraliteten har rötter tillbakagår till 1800-talets stormakts-som
konstellationer i Europa. Den traditionella beskrivningen svensk säkerhetspoli-av
tik såsom alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig, vanligen kortfattat
benämnd neutralitetspolitik, utformades i klimat präglat det kalla krigetsett av
djupgående konflikter och misstro mellan stormakterna. Inte heller landett som

föravalt självständig säkerhetspolitikatt utanför stormaktsblocken kundeen
undgå detta klimat fick bära särskild bördautan och särskilt göraetten attansvar
den valda politiken trovärdig. Sverige därför iavstod sin säkerhetspolitik från
sådana samarbetsformer och kunde riskera indra vårt land iengagemang attsom
stormaktsblockens utrikes- och säkerhetspolitiska motsättningar och därmed leda
till ifrågasättanden vår avsikt förmågaoch genomföra den deklareradeav att
politiken.

Det därför viktig uppgift för den svenska utrikespolitikenvar en undvikaatt att
väcka osäkerhet i form farhågor förväntningareller från någonav stormakts sida

Sverige i lägeatt skulle låta sig utnyttjasett utsatt tillom någon sidas fördel. Våra
åtaganden i det europeiska samarbetet kom i detta syfte präglas självvaldaatt av
begränsningar och återhållsamhet.

Också i detta avseende har i dag den tidigare situationen i vår världsdel grund-
ligt förändrats. Förutsättningarna för samarbetet grundas på denu gemensamma
värderingar i grundläggande frågor manifesterades i Parisstadgan 1990. Desom
förhållanden mellan stormakterna håller på byggas i detattsom nu upp nyaEuropa präglas omfattande ochett växande samarbete inomav för ettramennätverk delvis överlappande och samverkande organisationerav och strukturer i
vilka samarbetet omfattaräven säkerhetspolitiken.

framgåttSom är det enligt utskottets mening förännu tidigtovan vilkasägaatt
institutionella uttryck detta samarbete siktpå kan sig. Det sigrör emellertidnya ta

för Europas säkerhet kvalitativt formerom samverkan, i vilken allanya av
europeiska länder har roll spela. Det integår idagatt utskilja någon naturligen att
slutpunkt för denna integrationsprocess.

l denna situation förändras också förutsättningarna förnya svensk säkerhetspo-
litik. Den tidigare frågancentrala undvikande utrikespolitiska bindningarom av
ställs på tidigare.sätt fullvärdigtEtt deltagande isamma det europeiskasom
samarbetet. redan inom ESK vidoch medlemskap inomävennu ett den Europeis-

unionen.ka är tvärtom förutsättning för land skall kunnaen att ett påverka
utvecklingen och aktivt bidra till skapa freds- ochatt säkerhetsordning påen ny

kontinent.vår Det gäller inte minst de mindre och medelstora europeiska länder-
na.

Bevarande den militära alliansfriheten förutsätter inte Sverigeav i någotatt



ll

irestriktioner vad gäller deltagandet detsigskulle behöva åläggaavseendeannat
svenska säkerhetspo-europeiska samarbetet. Denmångfacetteradeframväxande.

fullvärdigtaktivt ochi situationenkarakteriseras den tvärtomlitiken ettavnya
europeiskaallaför delasi de måldeltagande arbetet stater.avsom numera

betingassäkerhetspolitikens målsig för nåVilka medel bäst lämpar att avsom
tidigareRiksdagen harruntomkringutvecklingen i världenlångsiktigaden oss.

för varje iutrikespolitik tänkbart lägebindning svenskavvisat permanent enaven
framtid.oförutsägbar

för olika tolkningarblivit föremål någotvissa uttryck i utlåtandetVi medvetnaär attom
militära alliansfrihe-särskilt formuleringen dengälleroffentliga debatten. Deti den att
krig i vårt närområ-i händelseneutraltsyfte Sverige skall kunnatillhar att avten vara

alliansfriheten intesyftet någotmed äruppfattning innebär uttrycketEnligtde. atten
utanförSverigei längsta hållaSverige neutralt, alltså detjust bevara ettän attattannat

krig.i närområde utbrutetvårtmellan andra stater
viktigt för allians-neutralitet måltolkning innebär uttrycket ärEnligt ettatten annan

fall kriglinje i mellanväljaSverige någonkan tänkas ävenfriheten att avannanmen
icke-krigförande,ställningen ochexempelvisnärområde,i vårt attandra stater som

handlingsfriheten.Sverige alltså önskar bevara
Sveriges säkerhetspo-utrikesutskottets betänkande beröråtergivna delarnaDe avnyss

icke uttömmandeuppenbarligentill EGEU.förhållande Delitik och att vara enavser
framhållits rad andraomfattarutrikespolitik. Dennabeskrivning svensk ensom ovanav

FN-politik i videfterkrigstiden, såsomunder helavarit betydelseaspekter storsom av
handelspolitik.u-lands-politikmening, och

tillkommit blivitflera frågornämndadeår har utöverUnder somnyanysssenare
Efter Sovjetunionenssäkerhetspolitiken.utrikes- ochi den svenskaviktiga element

isovjetisk dominans ståendetidigarebefrielsen underoch desammanbrott staternaav
stödjaför efter förmåga dessauppgift Sverigeblivit väsentlighar detEuropa atten

tillSverige vill bidra derasdemokrati fri ekonomi.ochansträngningar skapaländers att
stabilitet i hela Förtill Europa.och därmed medverkaövriga Europaintegration med det

förgrunden.baltiska iSverige här destår staternatre
Sverigesäkerhetsordning.freds- ochför europeiskvill tillkomstenSverige arbeta av en

välfärd ochgång mellani dennarisken byggs Europa,vill minska att mur uppen ny
armod.

säkerhetspolitik den svenska årärinslaget i utrikes- ochviktigaste svenskDet nya
inträde iingivna EGEU.1991 ansökan om

säkerhetspolitiken.utrikes- ochigrundlinjerna den nuvarande svenskaDetta är
i dennamedlemskap EUför politik svensktföljderna dennaDet är ett somavom

utredning handlar.
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miljoninternationellaDen2

verkarochformassäkerhetspolitikochutrikes-svenskvilkenmiljö iinternationellaDen
säkerhetspoliti-Efterkrigstidensår.utveckling underdramatiskgenomgått senarehar en

utifrån debeskrivasframför alltdelåttiotaletsfram tillkundesituation senareska
Situationensupermaktsblocken.mellanmotsättningarna varmilitäraideologiska och
relativt långsamiskeddeFörändringarförbises.intekundemilitära hotetoch detspänd

starkaDenviss säkerhet.medtid göraslångunderkundeframtidsbedömningarochtakt
stabilitet.gradhögparadoxalt rättinnebar avsupermakternamellanspänningen en

regimernasösteuropeiskapolitiken, desovjetiskakursändring i denårsEfter senare
Sovjetunionensochåterföreningentyska sam-upplösning. denWarszawapaktensfall.

periodframåtkunde motEuropa avenförhoppningarna att sestoramanbrott var
flerapåråderosäkerhetochsplittradesBildeninte. storSå blev detfred.stabilitet och

håll.
demokrati. Deviktigatagit motförsvann har stegjärnridådenbakomLänderna som

ochtillväxtekonomiskförförutsättningarskapatreformerekonomiskahar genom
säkerhetspolitiskt,politiskt. ävenekonomiskt ochalla näraönskarDesocialt lugn.

följdtillslitningarpolitiskaför svåradem ärmånga utsattaMenmed väst.samarbete av
länderi mångagårutvecklingenekonomiskaDenmotsättningar.etniskaochsocialaav

ytterligareskärpsDessamotsättningarna. genomminskaförsnabbttillräckligt attinte
brotts-ochmiljöförstörelsemigration,oreglerad grovföreteelserkring sådana somoron

sig gränserna.överspriderlighet som
medsituationspänning harsäkerhetspolitiskstabilrelativt enmedlägeFrån ett

uppstått.avspänninginstabil
ibakgrundsinallvarliga harsärskiltsigtidöverskådligunderoch terrisker ärDe som

aggressivtförstärksskedetnuvarandeivilka detmotsättningar avreligiösaochetniska
stämningar.nationalistiska

tilloch lettutvecklingvåldsamfått enmotsättningarnaetniskafall har de enl ett
vidsträcktoffer ochmänskligafruktansvärdakonflikt medmilitärpågåendefortfarande

Jugoslavien ärförutvarandeifolkgruppernamellanUppgörelsenförstörelse.materiell
ansträng-internationellavärldskriget. Deefter andraeuropeisk markkriget påförstadet

Oro rådertill resultat.inte lett1994början årikriget hade ännuningarna avatt stoppa
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det skulle kunnaatt spridas till angränsande länder. utomordentligtett allvarligt per-spektiv. Konflikten är påminnelse deten kalla krigetsatt slut inteom inneburit stabilitet
i Europa och i vissa fall bragt tidigare latenta motsättningar till våldsamt utbrott.

Den allmänna avspänningen. Warszawapaktens upplösning och den ryska försvars-
maktens förfall har likväl inneburit de västeuropeiskaatt länderna i nuläget inte upple-

något militärt hot frånver öst. Avståndet på kontinenten mellan NATO:s och Rysslands
militära styrkor har ökat kraftigt. För de nordeuropeiska länderna är däremot avståndet
till de ryska stridskrafterna i oförändrat.stort sett Dessa har visatsenare snarast entendens öka i omfattning.att vilket åtminstone delvis beror på dragitsatt trupp tillbaka
från Centraleuropa.

Av central betydelse för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik är utvecklingen i Ryss-
land. Vi alltså främstavser att uppehålla vid denna fråga.oss

Någon tillförlitlig kan självfallet inteprognos göras. Vi inskränker till peka påattossvissa möjliga utvecklingslinjer och antyda huratt dessa kan påverka läget i Europanorraoch därmed Sveriges ställning.
Rysk utrikespolitik kommer i mycket bestämmasatt den inrikespolitiskaav utveck-

lingen. Den viktiga. kanske avgörande frågan blir därför de årens demokrati-senasteom
seringsprocess innebär varaktig förändringen eller endast historisk Utveck-en parentes.
lingen har inte varit entydig. vilket bl.a. framgått händelserna i Moskva iav oktober
l993. Resultatet valen den l2 decemberav 1993 kastar skugga framtiden.överen

Om den hittillsvarande politiska och de därmed förbundnaprocessen ekonomiska
reformerna fortsätter. kan denantas att nuvarande politiken kommeryttre fullföljas.att
Denna betyder aktivt ochett positivt deltagande i politiskt och ekonomiskt internatio-
nellt samarbete siktemed på undvikande konflikter och fredens Äventyrbefästande.av

typen på Afghanistanav angreppet är då uteslutna. Däremot består självfallet risken,
även under demokratisk regim.en besvärliga motsättningarav till främstgrannstaterna,
vissa de förutvarande sovjetrepublikernaav med ryska minoriteter.stora Motsättningar-

kan skärpas till akuta konflikter.na kanske med militära intermezzon. Att Ryssland i
sådant sammanhang skulle vilja och våga använda militärt våld får dock övervä-ansesgande osannolikt. Det hindrar inte det i Moskvaatt hörda talet Rysslands särskildaom
intresse och för det näraansvar utlandet och skyldigheten skyddaom deatt där
boende 25 miljoner i sig är oroande.ryssarna

Parallellt med denna utveckling skulle decentralisering politisken och ekonomiskav
makt kunna ske. Regionerna inom Ryssland kunde ökat inflytande. Detta innebär sig
inte landetsatt sammanhållning äventyras eller Moskva förloraratt kontrollen över
säkerhetspolitiken. l bästa fall skulle det betyda konstruktivatt dialogen med allt fler

utvecklades.parter
Allvarligare blir läget auktoritär regimom en medmera repressiv inrikespolitisk och

rcvanschistisk utrikespolitisk målsättning över maktentar i Moskva, sig detta skervare
beslut i parlamentetgenom eller på grund eller kupp. Dåav kommeruppror det

internationella läget allmäntatt skärpas och farhågorsett sprida sig i grannländerna attRyssland i någon form ånyo vill vinna politisk och militär hegemoni över dem. Risken
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baltiskaoch deRysslandmellankonfliktSärskiltöka.våld kanhotellerför våld enom
UkrainaRyssland ochEuropa.för helahotfullskulle kunnaUkrainaeller varastaterna

möjlighethar attdentvivel råder statenlåtbåda kärnvapen, att senareinnehar omvara
pekar påsjälvademokraternaryskadebeaktavärtDet ärutnyttja attfaktiskt vapnet.

utveckling.möjligai dennaosäkerhetenfarorna och
deochRysslandmellankonfrontationfrämstskullevidkommandesvensktFör en

avgö-inför svåraSverigeställaskullesituationallvarligskapabaltiska somstaterna en
randen.

Även regimauktoritärinte obegränsat.handlingsutrymmet enryskadetDock är
Försvars-frånstöd väst.ekonomisktpolitiskt ochberoendestarktkommer avatt vara

ochdesorganiseradtidunder långkärnvapnetundantagmed att varakommermakten av
efter-demokratierfungerandeblivitmångai västRysslandsförsvagad. varavgrannar

tillanknytningsäkerhetspolitiskt relevantförvärvat ävendelvisoch harsträvar en
organisationer.västliga

iregionerolikakretsar, ärakademiskai attdiskuterasstundommöjlighet.En som
områdeni små och störresplittraslandetochväldeMoskvassig från attRyssland lösgör

skullemafñaband. Dettakanskepolitiskaochmilitäralokalakontroll grupper,under av
inom ochuppgörelserväpnadeständigamedkaosupplösning ochtill allmänledakunna

sig gränserna.sprida överskulle kunnaStriderregionerna.olikademellan
ochsplittrassåRyssland på sättpåverkasskulleNordeuropaochVäst-Hur om
detförutse utövernaturligtvis svårt attkontrollegentlig är attinte längre utövarMoskva
Förfara uppståochskulle reducerasomvärldenmedutbytetkommersiellaochpolitiska

skulle ha störan-terroristverksamhetmaflia- och sommigrationsströmmarväldiga samt
utanför landets gränser.långtinverkande

sannolikt.betraktasinteindikationernuvarandemedperspektiv kan somDetta
Sverigemåsteiutvecklingen östtill följduppstå varakanfrån de hotBortsett avsom

omfat-Hit räknaslågnivâhot.militärt slag,ickeutmaningarmötainställt på s.att av
kärntek-spridningmiljökatastrofer ochbrottslighet, avmigrationsströmmar,tande grov

kärnvapenproduktion.förriskinnebärnologi som
betydligt1992dynamiken årintegrationen. svagareävenfortgår varVästeuropal om

instrument,ikraft deochMaastricht-fördraget1993 trädde nyaårUndertidigare.än
förfogande,tillstårdärmedområdet,säkerhetspolitiskautrikes- ochinom det sombl. a.

fördjupas.intensifieras ochsamarbetetbetydakan att
isäkerhet detochstabilitetEuropasstärkandediskussion pågåromfattandeEn avom

medlemmarAtlantpaktensmellanöverläggningarna en an-omViktigast ärläget.nya
samarbetesäkerhetspolitisktförformernauppgifter ochtillpaktenpassning omnyaav

dessa över-ResultatetRyssland.jämteösteuropeiska ländernaoch avcentral-med de
mellan1994januari år10-11denvid möteframläggasläggningar kommer ettatt

regeringschefer.ochmedlemsstaternas stats-
freds- ochalleuropeisksiktpåi skapandetledkan en nyArbetet ett avsomses

idärtill kap.Vi återkommersäkerhetsordning.
endadenUSAsönderfallSovjetunionensefterframstår somglobala planetPå det
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verkliga stormakten. i besittning militär och ekonomiskav en styrka kan göra sigsom
gällande i alla delar världen. Samtidigt harav nedrustningsprocess inletts,en avseende
dels interkontinentala kärnvapen. dels konventionellatrupp. stridsmedel och kärnvapen
i Europa. vilken kommit rustningarna minska kraftigt iatt både USA och Ryssland.

Vi vill slutligen erinra utförligtutan att behandlaom. ämnet,mera den säkerhets-att
politiska situationen i Europa inte kan isolerad från världen i övrigt.ses Spridningen avkärnvapen. miljöförstöringar. kränkningar mänskligagrova rättigheter, katastrofalav
social och ekonomisk nöd. okontrollerad befolkningsökning. fortsatta krig och inbördes-
krig i Afrika och Asien är problem rör även de europeiska ländernassom intressen och
kräver uppmärksamhet insatseroch från deras sida.
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ochutrikes-Det
säkerhetspolitiska samar-

GUSEUochEGibetet
ochrollSverigessamt

samarbetei dettauppgifter
Inledning

utveck-ochuppkomstenförredogörförstvipå så sätt attdisponeratskapitel harDetta
Maastricht-fördraget.tillframEGisamarbetetpolitiskadetlingen av dethandlarMaastrichti ombestämmelser somdegenomgångDärefter görs aven

Vi ärdefinitioner.i någrautgångspunktmedsamarbetetsäkerhetspolitiskaochutrikes-
förkort-engelskadenmedofta omnämntsdebattsvenskisamarbetetmedvetna attom

GUS.förkortningensvenskadenanvändaföredragit attVi harFSP.Cningen
Visamarbetet.förbeslutsformerochmedel, ämnenmål,fråganbehandlasVidare om

intarsamverkan,militärhandi sistaförsvar,frågornaställningden omskildrar som
imedlemskapetpåpekas attSverige. Detförbetydelsefrågorsdessaochsamarbetetinom

säkerhetspolitiskaSverigesförbetydelseharförsvarssamarbete,frånbortsettheltsig,
imöjligheterochskyldigheterroll,SverigespåsynpunktermedavslutarViställning.

GUS.

bakgrundHistorisk
1957Euratomatomenergisamarbeteteuropeiskadetoch1950stålunionenochKol-

medskapades ett1957likaledesEECgemenskapenekonomiskaeuropeiskadensamt
europeiskademellanfredensäkrahandi första attAvsiktensyfte.politiskt varklart

medårhundradedettaundervärldskrigtvåtilllettstridigheterinbördesländerna vars dennasägaskan attföljd. Detlidandenmänskligaohyggliga somochförstörelseomätlig
planetglobaladetpå somangesvadmotsvaradeplanetregionala somdetmålsättning på

gissel.krigetsundansläktledkommanderäddagrundsyfte, attNationernasFörenta
Genomekonomiska. atthandförstaisyftenpolitiskadessavinna varförMedlen att
ekonomiskallmänsedermeraochstålindustrierna enochför kol-ramverktillskapa ett

påtänktefrämstvarvidland,enskiltinget mangarantier attskapavilleintegration man måldettaOmkrig.och nyttettkontroll startakunna utanskulle rustaTyskland. upp
Frankrike, För-Belgien,medlemmarna,ursprungligademellanenighetfullrådde sex

Nederländerna.ochLuxemburgItalien,Tyskland,bundsrepubliken
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Av särskild vikt och förblir. Tysklandvar, att bestämt sig forengagerat att genommedlemskapet i EG foga sin politik i europeisk Förbundsrepublikenen ram. Tyskland
har själv varit angelägen på så sätt vinnaatt uppsikt över den politiken, hjälpegna att
med hålla sina historiskaatt demoner i källaren. infogaAtt Grekland, Portugal ochSpanien i kretsen demokratiskaav blevstater ytterligare viktigen uppgift för EG-
samarbetet.

Det är oomtvistligt EG medverkatatt till göra Västeuropaatt till fredens öen avdemokratiska därstater. krig mellanett medlemsstaterna sig likater otänkbartnu somdet redan sedan lång tid har varit mellan de nordiska länderna liksom mellan Västeuropa
och USA.

Det är något paradoxalt syftetatt trots att politiskt, ingenvar politiskttyp samarbe-avförutsågste sig i fördraget Kol-vare och stålunionenom eller i Rom-fördraget. Tid efter
framlades förslagannan närmare,ett avtalsmässigtom reglerat politiskt samarbete. Som

exempel kan nämnas franskt förslag,ett den Pleven-planen,s. presenterades årsom1950 och syftade till fördjupad europeisk integrationen på det utrikespolitiska, respekti
militära området. Tankenve europeiskatt politiskvar en gemenskap, respektive eneuropeisk försvarsgemenskap skulle tillskapas. Den skulle bl.a. omfattasenare inte-engrerad Europa-armé. vilken skulle stå till NATO:s förfogande. Det franska parlamentet

förkastade förslaget. alltså inte komsom genomföras.att
Ett exempel ärannat den överenskommelse de dåvarande EG-ländernasom slöt årsex

1959 angående regelbundna utrikespolitiska konsultationer på ministernivå. Ett antal
sådana möten hölls år 1960. Samma år tillsattes dessutom studiegrupp under ledningen

den franske diplomaten Christianav Fouchet. Gruppen skulle studera vissa aspekter avfortsatt fördjupning deten politiska samarbetet.av Enighet kunde inte uppnås.
Den politiska situationen under delarstora 60-talet tillät inte någon fördjupningav avsamarbetet. Frankrike hade under general de Gaulles första år president strävatsomefter utrikespolitiskt samarbete mellan EG-länderna. Med åren ändrades emellertid

denna inställning. och Frankrike kom blockera förslagatt Ändapå detta område. fram
till slutet 1960-talet medgav situationenav inte ytterligare förslagatt politisktomsamarbete presenterades.

Davignon-planen

Kring decennieskiftet l970 kom EG-länderna överens enligt idéeratt.om efter sinsomupphovsman brukar kallas Davignon-planen. officiellt benämnd Luxemburg-rapporten,
inleda intensivtett samarbetemera på det utrikespolitiska området. Målet för samarbe-skulletet vara:

att regelbundetgenom utbyte information- konsultationerav samt försäkra sig ombättre ömsesidig förståelse de internationellastoraav problemen



derasharmoniseringfrämja avsolidaritet attmedlemsländernas genomstärkaatt- önskvärt,ellermöjligtsigvisardetdäroch,positionerderassamordningåsikter. av
handlande.gemensamt

kommedlemsländernamellan somsamarbeteför det närmarelagdgrundenDärmed var
ägdesamarbetetbör attEPS. Det noterassamarbetetpolitiskaEuropeiskadetkallasatt

institutionellaEG:sutanför ram.rum Somhalvår.fyra gångerminstsammanträda perskulleutrikesministrarEG-ländernas
för dechefernabeståendekommittépolitiskupprättades avsammanhållande enorgan

Samordningsansva-utrikesministerier.EG-ländersrespektiveiavdelningarnapolitiska
förEGiordförandeskapetinnehadelandi detutrikesdepartementet sompåviladeret

fall.i vissasynpunktergemöjlighetentill attinskränktesrollKommissionenstillfället.
EPS-förinomkonsultationeromfattande ramenalltmerutvecklades1970-taletUnder

vilket bl.a.fram,utrikespolitikenisamordningökadväxteHärigenomsamarbetet. en
ochtillkomstenkringförhandlingarnaiminstinteochFN-omröstningarikunde noteras

ESK.Helsingforsdokumentetuppföljningen av

Enhetsakten

iinlyftasEPS1986 kom attårEnhetsaktenEuropeiskadentillskapandetFörst avgenom
sitttilläninrättades permanent,härmed ett omsambandregelverk. IformellaEG:s

övrigaEG:sfrånfriståendeSekretariatetBryssel.iEPS-sekretariat varlitet,omfång
institutioner.

formule-efter gemensamtsträva attskullemedlemsstaternaEnhetsakten attl angavs
ochinformerasigåtogMedlemsländerna attutrikespolitik.europeiskgenomföraochra sigförsäkrasyfteiintresse attallmäntfrågorutrikespolitiskaivarandra avkonsultera
skeskullemöjligt. Dettaeffektivtsåutövadesinflytande somderas gemensammaattom

genomförande tagnaochståndpunktersammanjämkning avkonsultationer, avgenom visstenades ettEG-länderna omInnebörden attagerande. varibeslut gemensamt
deinteståndpunkter, atttillframmöjligt nå gemensammaförsamrådsförfarande att om
siginskränkteSamarbetetåsikter.varandrastill ellersigförpliktades anammaanpassa

Ingentingmedlemsländerna.förintressegemensamtbedömdesområdentill vara avsom
samarbete.försvarspolitisktsades om

enhällighet.ifattadesbeslutallapåbyggdeEPSinom attSamarbetet
enligtdeklarationEnhetsaktentillanslutningi enDanmark avgavkan attDet noteras

nordiskai detdeltagandelandetspåverkaskulleintedeldanskförsamarbetetvilken
samarbetet.

Oklarhetsfåren.utrikespolitiskadeninomsamarbetetaladesEnhetsakten ettl om
fördragsmäs-samarbetemilitärtochförsvarsfrågorallmännaråttdessförinnanhade om

undvekpå så sättutvecklades attPraxis manför EPS.inombehandlaskundesigt ramen
den1981årredanföreslogs genomDäremotsamarbetet.ifrågorin dennaföra typ avatt

skulle kunnasäkerhetaspekterekonomiskaochpolitiska avLondonrapporten atts.
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behandlas inom för EPS. Genomramen revidering deten GenscherColombo-av s.initiativet kom detta mandat slås fastatt EG-ländernas regeringscheferav år 1983 ochLondon-formuleringen ingick i Enhetsakten.
EPS-samarbetet blev omfattande och bedrevs på många nivåer. Stats- och regerings-

cheferna i Europeiska rådet möttes minst gång varje halvår. Vidareen sammanträddeutrikesministrarna i rådsmöten femtontalett gånger varje år och den politiska kommit-
tén tjugotalett gånger. Tjänstemännen höll dessutom fortlöpande kontakt med varandraenligt ett brukarsystem benämnas densom europeiska korrespondensen COREU.
Denna kontakt innebar oavbrutet pågåendeen utväxling meddelandenav mellan dedeltagande ländernas utrikesministerier för information och konsultation. Dessutomfanns sammanlagt drygt tjugotalett arbetsgrupper inom för EPS,ramen exempelvis
rörande frågor kring skilda regionala områden, ESK. FN, nedrustning,vapenexport,icke-spridning kärnvapen,av respektive biologiska och kemiska stridsmedel, terrorism,
narkotikabekämpning och Årmänskliga rättigheter. 1992 tillkom även arbetsgruppenför diskussioner allmänna säkerhetspolitiskaav frågor. I dessa EPS-arbetsgrupper deltog
enskilda tjänstemän från de tolv medlemsländernas utrikesministerier.

Utöver diplomatiska framställningar och andra åtgärder, vilka inte alltid publicerades,
offentliggjordes ett antal offentligastort uttalanden inom EPS. Under de forstatrekvartalen år 1993 gjordes således uttalanden angående d. Jugoslavien vid 12, Mellanös-Östeuropatern l3, Afrika 35, Latinamerika 13 och Asien lO tillfällen. Ofta betonades
betydelsen respekten för mänskligaav rättigheter i dessa uttalanden.

Samarbetet EG-länderna emellan i de internationella organisationerna, exempelvis iFN:s generalärva:riing och FN:s fackorgan i ESK, utvidgadessamt och systematisera-
des. Strävan i varje frågaatt åstadkommavar ståndpunkten gemensam vilken därefterframfördes delegaten från ordförandelandet.av Det hindrade inte de enskilda länderna

därefter anföraatt särskilda kompletterande synpunkter inom för denramen gemensam-ståndpunkten. vilkenma uppenbarligen ofta hade karaktären minstaav gemensammanämnare. Dessutom kan det konstateras röstbildenatt vid omröstningari FN:s general-församling ofta uppvisade icke enhetlig linjeen EG-länderna emellan. [nom ESK tyckssamordningen i normalfallet ha drivits längre iän FN:s generalförsamling.
Inom F Nzs .säkcI7el.s&#39;rädfick samarbetet inte omfattning ochsamma karaktär. De tvåständiga rådsmedlemmarna Frankrike och Storbritannien förbehöll sig uppenbarligenfull frihet oberoendeatt medlemskapet i EGav bestämma sin hållning.
Ett omfattande samarbete skedde inte enbart huvudstäderna emellan ocksåutan utefältet.på mellan ambassaders.v. och delegationer i huvudstäderna. En konsekvens avsamarbetet de mindreatt EG-länderna,var själva hade begränsadsom diplomatisken

representation i omvärlden. EPS erhöllgenom omfattande informationen från övriga
medlemsländer. Varje EG-land hade sin särskilda historiska relation till skilda länder i
omvärlden och kunde därför tillföra EPS olika synsätt på skilda frågor, detta leddemenstundom också till svårigheter uppnåatt linje ien uttalandengemensam och agerande.EPS kunde under andra hälften 1980-talet tackav enighet bland medlemsländer-vare

spela betydelsefullna roll ien ett antal viktigastort internationella samarbets- och
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ASEAN-tillrelationenESK,inomagerandetexempelvisgälldeDettakonfliktfrågor.
Contadora-gruppensamarbetetentralamerikanskaCdetetablerandetländerna, av särin-nationellaorsakadOenighet, avöstblocket.dåvarandedettillFörhållandetsamt Härvidfrågor.andraantalistyrkafull ettmedmöjligheterna att ageraspräcktetressen, kompro-frågai dennablevLösningen enSydafrika nämnas.gentemotsanktionernakan Ingetvissapå varor.importstoppochinvesterings-tillagerandet ettinskränktemiss som införaländernanordiskaövrigademedtillsammansDanmark attdäremothindrade

sanktioner.långtgåendemer sig haansågländerfleraingen attsamordnhämmades avMellanösternpolitikenÄven i
bevaka.områdeti attintressensärskilda ikonflikterstörreflertaletEUtillskapandetföre avårensistadeberördeEPS-arbetet KuwaitikrigetMellanöstern,ifredsprocessenJugoslavien.i f.d.Krigetomvärld.vår

arbetet.domineratRyssland hariutvecklingenoch

Maastricht-avtalet
upprättan-1993,november omkraft ldeniträdde1991.Maastrichtavtalet år somMed effektivtochnärmare meratagits ettmothar stort stegunion ettEuropeiskdet enav attöverens omkom parternafördragetlområdet.utrikespolitiskadetpåsamarbete avdelningsäkerhetspolitik. En avochutrikes-engenomföra gemensamochfastställa underavdelningar,medJartikelbeståendeV.Kapitel enavkalladunionsfördraget

beslutsformer.ochomfattningsyften,samarbetetsutförligtbehandlar
grundstadgaförbund staterDet varsunion.uttrycket avordinskjutasmå ett omHär tilltankenordför detta ensvenskaPåunion.fått namnetharMaastricht-fördragetär Tysk-Förbundsrepublikenungefär typ somförbundsstat sammaellerstatsfederation av

mening.i dennaunionickeärunionenEuropeiska enStater.FörentaAmerikasochland
överlämnatvilkasjälvständiga statersammanslutningunik avhistorisktärDen en ingåendeunionenitill desuveränitetstatligasindelbegränsadviss avutövandet enav parlamentet.ochdomstolenkommissionen,ministerrådet.rådet.Europeiskaorganen Behörighetenröstningsregler.bestämdaenligtmajoritetmedkanfrågorvissa tasiBeslut

medlemsstaterna.allabeslutenhälligt avvidgasicke utankanunionsorganenför svenskapåfranska äninnebörd exempelvispåharunion vagordet meraenAtt svenskunder1949årenligt denverksamhetEuroparådetsmedsyftetbl.framgår atta. av svenskapåvilketétroiteplusunionunestadganutarbetade varaangesmedverkan
enhet.allt närmareenmedåtergivits

Frankrikedäriblanddemellan stater,kompromissutgörVkapitel enkäntär attDet iåtaganden texten,militäraprecisaformnågoninföravelat avgärnaBelgien,och som på dettankemedbl.a.vilka,Danmark,ochStorbritanniensåsomandra stater,och militärtochförsvarspolitisktförområdetreduceraönskadesambandet.transatlantiska
sida.förstnämnda staternaspå destodEG-kommissionenminimum.tillsamarbete ett frågorallauttryckligenomfattarsäkerhetspolitikenochutrikes-Den gemensamma

sikt gemensamlångpåutformningen enavinbegripetsäkerhet,unionensberörsom
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försvarspolitik, tidenmed skullesom kunna leda till ett försvar.gemensamt Frågornaskall allmänt. gemensamt,vara av intresse. Det kan hävdas den föratt hela Maast-richt-fördraget gällande subsidiaritetsprincipen tillgodoses på detta försätt verksamhe-inom GUS.ten Politiken skall ha mål skyddasom att unionens värden och intressen, attpå alla sätt stärka unionens och medlemsstaternas säkerhet och bevara fredenatt ochstärka den internationella säkerheten i överensstämmelse med principerna i FörentaNationernas stadga principernasamt i Helsingfors-konferensens slutakt och målen iParisstadgan. främjaatt det internationella samarbetet och att utveckla och befästademokratin och rättsstatsprincipen respektensamt för mänskliga rättigheter och degrundläggande friheterna.
Helsingforsdokumentet. tillkom år 1975.som och Parisstadgan från år 1990 är resultatESK-processen.av Dokumenten innehåller vägledande principer för staternas uppträ-dande när det gäller såväl inrikes- utrikesfrågor.som Hänvisningen i Maastricht-fördra-
utgör utfästelseget besluten inomatt GUS skall fattas inom för dessa principer.ramenUtrikes- och säkerhetspolitik i Maastrichtavtalets mening omfattar icke de inbördesrelationerna mellan medlemsstaterna och alltså icke sådana frågor Gibraltar, Nord-somirland eller baskernas ställning. De bilaterala förbindelserna mellan medlemsstaternafortsätter bedrivasatt i traditionella former. GUS kan sägas i allt väsentligt omfattaunionens relationer till omvärlden. Inom GUS kommer således behandlasatt delsregionala frågor såsom det förutvarande Jugoslavien. Östeuropa,Central- och MellerstaÖstern. Sydafrika och Centralamerika ASEAN,samt dels vissa sakområden, exempelvisnedrustning och regler för vapenexport.

Även med dessa förtydliganden blir det formella verkningsområdet för GUS mycketomfattande. Alla utrikes- och säkerhetspolitiska aktiviteter allmänt intresseav densomeller andra medlemsstatenena vill föreslå inom de angivna områdena skall i principdiskuteras. beslutas och genomföras l diskussionengemensamt. mellan medlemsstaternahar skillnaden mellan EPS och GUS uttryckts så i EPSatt mestadels inskränkteman sigtill att på internationellareagera händelser medan i GUSman att aktivtavser föragerabefordraatt de i fördraget angivna målen och att samfälldagenom aktioner medbestämda mål och klart angivna medel söka påverka utvecklingen i viss riktning.
l fördraget framhålls medlemsländernaatt förväntas aktivt och förbehållslöst stödjaden överenskomna politiken i anda lojaliteten och ömsesidigav solidaritet. Ländernaskall avstå från varje handling strider unionenssom intressenmot eller minskar desssomeffektivitet såsom sammanhållandeen kraft i internationellade relationerna.
Det sägs unionenatt och dess medlemmar skall fastställa och genomföra GUS. Iklartext innebär detta det rör sigatt sannolikt långsamom en och långvarig process somväxer fram pragmatiskt under påverkan medlemmarnasav samarbetsvilja och det inter-nationella lägets utveckling.
En medlemsstats totala utrikes- och säkerhetspolitik kan givetvis inte bestämmas iGUS. Inte bara stormakterna i EU-kretsen med sina globala intressen ävenutan demindre tvingasstaterna naturligtvis i den dagligaatt utrikespolitiska hanteringen fattarad besluten intesom, tidsskäl,om annat inte kan fullständigtav samordnas med de
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ikraftträ-infördeklareradeEGiordförandeskapetbelgiskaDetmedlemmarnas.övriga
medlemslän-skildai deförsvarspolitikenrespektiveutrikes-,Maastricht attdandet av skallsamarbetetdrag attisjälvständig stora menförblikommersäkerligen attderna

nivå.högretilllyftas en förfårsamarbetetbetydelsevilkenochgestaltasfaktiskt kommer attGUSHur
ESK,FN,ocksåliksomEGEU,Attbedöma.tidigtför attär ännui Europasäkerheten

Jugoslavien ärförutvarandetillfredbringamedmisslyckats attVEU.ochNATO
tillräcklighaftinteuppenbarligen enEG harnederlag.oroandeochnaturligtvis stortett

viljapolitisk attsådan envisatinteharmedlemmarna enochberedskapinstitutionell
vårdetövrigt ärisamarbetetgällerdetNärmöjlig.blivitharinsatsverkningsfull

samarbetetochtillfredsställande attvarituppnåttshittillsresultatdeuppfattning somatt
permanentanätverktillutvecklas ett avochstarkaresigväxakommerhand attefter

aktioner.samfälldaochkonsultationer
och eventu-överskallV,kapitelinklusive sesMaastricht-avtalet.helaAvsikten är att

1996. Detårinledasskallregeringskonferensvid somkompletterasochrevideras enellt
fattade.blidåbeslutdeförbereda avsesGUS somuppgift för attviktigär en

Definitioner
politiken.beskriva den gemensammaförolika begrepp attfyramedlaborerarMaastricht

försvar.försvarspolitik gemensamtsamtochsäkerhets-utrikes-.ärDessa
och attbegreppenolikademellanskiljasvårt attdet ärmedvetna attVi är om

ändådefinitiontillförsökfinnervi ettattMenflytande.nödvändighet ärmedgränserna
göras.måste ianvändaskommitefterkrigstiden attunderförstbegreppSäkerhetspolitik är somett

samla-betecknar statsutrikespolitik endefinition är attvanligEndebatt.internationell
utrikespolitikendeldensäkerhetspolitik utgör avochomvärlden atttillrelationerde territori-ochsjälvständighetpolitiskaskyddpå statensinriktadspecifikt är avmerasom utrikespolitiken är ettÅ avgällersidan attoklara.ärGränserna enaintegritet.ella

i denbegreppÅ dettabrukarsidan senareandrasäkerhetspolitik.drivamedlen att civiltochmilitärtfrågorinre typenflerainbegripa avlitteraturensäkerhetspolitiska
krig.iförsörjningochförsvar

bl.framgårDetinnebörd. ava.snävaresäkerhetspolitikbegreppet enharMaastrichtl
tillintealltsåhörfrågorMilitäraområde.särskiltförsvarspolitik ettsomangesatt påexempelpraktiskaDeordet.iläggerMaastrichtmeningi densäkerhetspolitiken som

tolkning.dennaocksåbekräftarEG-institutionerolikaangivitssäkerhetspolitik avsom
Ämnen.rubrikenundernedanbehandlasFrågan

ianvändaskommitofta enattårpåbegrepp senareärsäkerhetInternationell ett som
detminst närintedebatt,internationellivanligtblivitharDetbetydelse.vidmycket

begreppetutvidgakraftigtvärldsläget. attuppgift i detNationernas nyaFörentagäller
säkerhetmjuktalasDetfrågor.icke-militära omradomfattadetlåtaochsäkerhet en

frågorbetydelsefulla somsådanainnefattarvilkalågnivåhots.k.dåoch avserman
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miljöförstöring, naturkatastrofer, spridning kärnvapen och kärnenergiavfall,av interna-tionell kriminalitet, terrorverksamhet. flyktingströmmar och ekonomiskaextrema nöd-situationer.
Denna hottyp berör såväl arbetetav inom GUS arbetet enligt EU:ssom tredjes.pelare, således Maastricht-avtalets avsnitt rättsliga och polisiäraom frågorjämte asylfrå-

Indirekt finnsgor m. ävenm. kopplingar mellan GUS och det ekonomiska samarbetet.Maastricht-avtalet stadgar, isom sagts, dennyss att utrikes-gemensamma och säker-hetspolitiken ingår frågan utformningenom på lång sikt försvarspoli-av en gemensamtik med tiden skullesom kunna leda till ett försvar.gemensamt Med gemensamförsvarspolitik torde samarbete kringavses vissa frågor det nationella försvaretsomutformning och inriktning såsom försvarsdoktriner, underrättelsetjänst, kommunikatio-
utbildning ochner, utrustning. Begreppet Försvargemensamt då mycketavser ett näraförsvarspolitiskt samarbete går så långt detsom innefattaratt ömsesidiga försvarsåtagan-

den, militär integration och åtminstone viss operativ samordning, eventuellt deltagandei militäragemensamma enheter Eurocorps.typenav Eurocorps är en gemensamarméenhet under uppbyggnad med tyskt, franskt, spanskt och belgiskt deltagande. Kårenskall bestå 40.000 ochav den skall kunnaman ställas till såväl VEU:s NATO:ssomförfogande.
Ett exempel på gemensamt försvar är NATO.
Vad innebärsom sagtsnu deltagandeatt i gemensam försvarspolitik kan varaförenligt med militär alliansfrihet. Deltagande i gemensamt försvar är det inte.
Sedan dessa definitioner gjorts vill framhålla både iatt kommissionenman ochbland flera medlemsstaternaav hela kap.att Vanser bör läsas i ett sammanhang och attgränserna mellan de olika begreppen icke kan dras med större precision. Det understryks

gärna ävenatt försvarspolitikom en gemensam och ett försvargemensamt endast angesframtida förmålsom samarbetet. uppnående krävervars enighet, dessa begrepp redanhar betydelsenu väganvisning. Detsom erinras därvid GUSatt enligt fördragetomprincipiellt skall alla frågoravse berör unionenssom säkerhet och VEUatt anges varaen integrerad del unionens utveckling.av

Ämnen

När det så gäller de konkreta ämnesområden skall behandlas inomsom för GUSramenleder tolkning Maastricht-avtaleten av och auktoritativa kommentarer till ämnenaatt istort är desammasett inom EPSsom viss breddningattmen på sikten kan komma attske i riktning det försvarspolitiskamot området under förutsättning medlemsländer-att
detta.na enas om

Ministerrådet har pekat på två ämnesområdengrupper av på medellångsom siktskulle kunna lämpa sig för samfällda aktioner, dels vissa geografiska områden, dels ettantal funktionella säkerhetspolitiska sakområden. De geografiska områden som, en-ligt dokumentett vidpresenterat det Europeiska rådets möte i Lissabon i juni 1992, iförstone har förklarats aktuella för samfällda aktioner Östeuropa,är Central- och inklusi-
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Maghreb-ländernaochMellanösternsovjetrepubliker,övriga d. samtochRysslandve
först-detkanMauritanien. Det attantasMarocko ochAlgeriet,Tunisien.Libyen,

verksamhe-iviktig platsintatid kommerunder lång attproblemkomplexet ennämnda
GUS.inomten

förbli aktuellakansakområdensäkerhetspolitiskafunktionella somBeträffande de
i doku-gjorts bl.a.exempliñering ettpreliminärGUS harinomaktionersamfällda en

i Edinburgh.1992decemberimöteEuropeiska rådetsvidpresenteradesment som
följande:därexempelSom angavs

krishantering,ochåtgärderkonfliktförebyggandebl.ESK-processen.0 a.
irustningskontroll Europa,ochnedrustningO

kärnvapen.icke-spridning0 av
teknologiexport.ochsärskiltekonomiska aspekter,säkerhetspolitikens vapen-0

omfattas, såsom:kommakunnaområden attandravissasikt skulle ävenPå

operationer.humanitära0
fredsbevarandeförinklusive stödinom FN,krishanteringsoperationer opera-förstöd0

tioner,
inom FN:srustningskontrollnedrustning och ram.0

ikraftträ-Maastricht-fördragetsföredagaralltsål993.oktober29 tredenmöteVid ett
bli föremålskallhandförstaiområdenföljandeEuropeiska rådetfastställde somdande.

aktioner.samfälldaför

ochdemokratiskadenstärkande processenfred i EuropaStabilitet och avgenom
minori-Östeuropa, för lösapaktdäribland attochCentral-isamarbeteregionalt en

hänvisning till detsista ärdetokränkbarhet s.säkra gränsernasoch entetsproblem
Balladur-initiativet.

Östern.i MellerstafredsarbetetförStöd
allaomfattandedemokratiSydafrikaiutvecklingen raser.för motStöd

hjälp.humanitärochex-JugoslavienifredsansträngningarnaStöd åt
observatörerutsändandeRyssland ochiutvecklingendemokratiska avförStöd den

parlamentsvalen.till ryskade

Edinburgh-ochLissabon-iexemplifierassåväl de ämnenslåendeDet är att som
199329 oktoberrådet denEuropeiskafastställdesde ämnendokumenten avsomsom
aktivförföremålfortsättervarit ochtid attunder långsamtliga varafrågor somavser

sig alltsåfrågormed dessaGUS arbete terimedverka urutrikespolitik. Attsvensk
angeläget.naturligt ochbådesynpunktsvensk som
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Medel

Som medel nå de angivnaatt målen i Fördraget dels. allmäntanges sett, systematisktett
samarbete, dels fastställande ståndpunkter,av gemensamma dels genomförande avsamfällda aktioner. dels slutligen samordnat agerande inom internationella organisa-
tioner och internationellapå konferenser.

Formerna för samarbetet iär desammastort sett enligt EPS, såledessom möten med
Europeiska rådet, ministerrådet och politiska kommittén, ett antalstort arbetsgrupper
med tjänstemän från medlemsländernas utrikesministerier. samråd mellan EU-staternas

i internationellarepresentanter organisationer och vid internationella konferenser samtden europeiska korrespondensen COREU.
När det gäller specifikt samarbetet inom FN isägs Maastricht-fördraget de med-att

lemsstater är medlemmarsom säkerhetsrådet skall rådgöraav med varandra och hålla
övriga medlemsstater fullt informerade. De ständiga rådsmedlemmarna, Storbritan-n.nien och Frankrike, skall till unionensatt ståndpunkterse och intressen hävdas.

Beslut

Avtalet reglerar ingående formeride vilka beslut skall fattas inom GUS. Denna fråga är
naturligtvis betydelse för Sverige.stor Vi villav därför lämna ingåenderätt skildringen

detta komplicerade ämne.av
Först bör erinras de flesta beslut iatt EGEU kanom fattas med majoritet. Detta

innebär beslut kan kommaatt till stånd även någon eller några medlemmarom röstat
l Maastricht-fördragetsemot. GUS-avsnitt förhållandetär annorlunda. Grundprincipen

är enhällighet. GUS är mellanstatligt. ickeett överstatligtett samarbete. Detta förhållan-
de rubbas inte nedan visas.att. vissav starktsom begränsad möjlighet tillen beslut även
med kvalificerad majoritet har öppnats. Här rör det sig inte uppgivande suveräni-om av

i meningtet än falletär vidannan varje internationelltsom avtal, alltså skyldigheten att
uppfylla vissa förpliktelser vilka i fallet GUS innebär deltagande i utformningen på ett
närmare definierat sätt utrikes- och säkerhetspolitikav en gemensam där varje beslut tas
med enhällighet.

Samtidigt måste beaktas enligt särskildatt. förklaring samtidigten antogs medsom
unionsfördraget. medlemmarna vad beträffar rådsbeslut kräver enhällighet så långtsom
möjligt skall undvika hindraatt enhälligt beslutett kvalificerad majoritet förom en ett
sådant beslut föreligger. Avsikten förklaringenmed är tydligen sätta starkt politisktatt
tryck på tvekande faktiskt intestater att utöva den vetorätt de principiellt innehar.som

Det är möjligt, inte oomstritt. intemen villatt biträdastat beslutom en den iett
undantagsfall kan välja för sin del förklaraatt sig avstå. låta beslutet komma tillmen
stånd.

En undantagsklausul i avtalet stadgar om utvecklingenatt gör det absolut nödvän-
digt. medlemsstat omedelbart ochen invänta rådsbeslututan att får vidta, detsom
heter. nödvändiga åtgärder med beaktande de allmänna målen för denav gemensamma
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extraordinäraaktionen. Denna för situationerbestämmelse uppenbarligen avseddär
rimligen väsentliga intressenoch kan endast åberopas nationella spel.står påom

sakfrågor inombör GUS inte underställasHär kan EU-domstolen.noteras att
flertal försiktighetsmått har vidtagits vid utformningenEtt således beslutsprocedu-av

inom GUS. beslut fattats blir förpliktande förNär väl det i gengäld de enskildaettren
ställningstagandenmedlemsländernas och handlande.

itvingas sin vilja deltamedlemsland kaningetframgår vad motDet sagts attav nu
inget landSjälvklart hellerfrämmande land. kankrigiskt iföretag. ellerregionalt annat,

framtidenfall iterritorium. detsitt Förfrämmande påförpliktas atttrupp enmotta
tilllångtgår såförsvarspolitisk samverkandiskussion skulle upptas somsomom en

möjligen den hypo-garantiförpliktelser, skulleömsesidigaochmilitärt samarbete annars
i samverkan kommafranska roll dennabrittiska kärnvapnensfrågan ochdetetiska om

försvarsfrågor krävervarje beslutVi ånyoaktualiseras. konstaterar att som avseratt
alla medlemsstaterna.samförstånd mellan

videnhällighet allmäntgällerkravet påslutligen understrykas ävenmåsteDet att om
tillämpas i dentolkas ochvarje medlemsland skallgenomförandet GUS, reglerna av

enligheti med derasmedlemsstaterna ochmellansolidaritet råderallmänanda somav
politiksyfte verkligen få till ståndilojalt samverkaskyldighet att gemensamatt en

förpliktelse medlemsstaternamöjligt. något änDetta ärnärhelst detta är annat somen
i medlemskapet. EUsjälva ärsig kärnanfoga sig Här detmotvilligt har röratt enom
för vissa politiska, ekono-villtillsammans verkasjälvständigagemenskap stater somav

säkerhetspolitiska mål. Ingen gårutrikes-ekologiska ochsociala och ävensom statmiska.
försig denansluterdess arbete. Densaboteraunionen med baktanken atti att ser

handlande,intressenafrämjaegetintresse i de gemensamtattett genomgemensamma
säkerhetspolitik inomutrikes- ochefter hand åstadkommabl.alltså att en gemensama.

Maastricht.iför bestämmelsernaramen

beslutslagsTvå

för GUS.inom områdetolika slags beslutskiljer principiellt påMaastricht-avtalet två
vilkenståndpunktfastställerinnebär medlemsstaternaslagetDet att gemensamenena

politik dess uppträdandenationella ochför varjevägledande landsdärefter skall vara
konferenser. Ståndpunkterinternationellaorganisationerinternationella och påinom

alltidministerrådet ochfattasbeslutinte offentliggöras. Sådanabehöverkan avmen
enhällighet.med

Även inleda sådanaaktioner. beslutsamfälldabeslutslagetandra attDet avser s.av
företas inom det områdehelaenhällighet. kanministerrådet med Defattasaktioner av

uttryckli-försvaretsäkerhetspolitik. rör ärFrågorutrikes- ochbetecknas somsomsom
undantagna.gen

förinom deverkasamfälld aktion skall detministerrådet beslutarNär ramenom en
Europeiska medlemslän-fastställts rådet, dvsriktlinjerprinciper och allmänna avsom

alltid i enhällighet.regeringschefer. Europeiska handlarrådetochdernas stats-
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Beslut tillkomsten samfalld aktionom fattas såledesav en ministerrådet medav
enhällighet. Detsamma gäller aktionens omfattning, de allmänna och enskilda mål som
unionen vill uppnå tidsfrister ochsamt medel. Varje medlemsstat bibehåller alltså
möjligheten påverka aktionensatt omfattning och utformning.

När det så gäller de ytterligare beslut krävs under aktionens förloppsom sägs att
sådana beslut kan fattas med kvalificerad majoritet rådet fattar beslut detta. Detom om
sistnämnda beslutet skall med enhällighet.tas Systemet innebär varje medlemsstatatt
har klart. i sista handett avgörande inflytande på beslutsfattandet iäven detta skede.

juridiskaDen konstruktionen påminner det enligt FN-stadgansystemom gällersom
for beslut i säkerhetsrådet. l alla frågor procedurfrågorutom krävs där majoriteten avnio rådets femton medlemmar däriblandav femde ständiga rådsmedlemmarna. Var och

dessa har alltså vetorätt. För besluten iav procedur-frågor räcker det med majoriteten av
nio rådsmedlemmar vilka helst. Frågan visstsom ärendeett är procedurfrågaom eller
inte och vetorätten alltså skall gällaom avgörs beslut skall stödjasgenom alla desom av
ständiga medlemmarna. I sista hand har således och dessa möjlighetvar en av att, om
den så önskar. hindra varje beslut i rådet. det dubbla vetot.s.

Inom EPS har det varit, och det kommer säkert inomäven GUS mycketatt vara,
ovanligt diskussionen lederatt fram till formella omröstningar. Alla frågor förbereds

mellan medlemsstaternanoggrant och det inteär sannolikt går tillatt beslutman utan att
visshet råder alla stöder detta.attom

Kommissionen och Europa-parlamentet

Till skillnad från läget i EPS har kommissionen tilldelats iroll GUS. Det heter helten
allmänt kommissionen skall i fulldelta omfattningatt i arbetet på det gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiska området. Det innebär kommissionen får inläggatt göra

förslagoch ställa medlem självfallet inte delta i besluten.som en men
Europaparlamentet har ingen behörighet fatta beslut i frågoratt rör densom gemen-

utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet skall ordförandelandetsamma och kom-av
missionen regelbundet hållas informerat utvecklingen unionens utrikes- ochom av
säkerhetspolitik. Ordforandelandet skall samråda med parlamentet huvudaspekter-om

och de grundläggande valmöjligheterna och tillna vederbörlig hänsynatt tillse tas
parlamentets synpunkter.

Parlamentet får också frågorställa och rikta rekommendationer till ministerrådet.
Varje år skall debatt hållas framstegde gjorts vad beträffar genomförandeten om som av
den politiken.gemensamma

En sak behandlingenär GUS-frågor i olikade medlemsländernasannan parlament.av
Denna självfalletblir beroende konstitution praxisoch i de olika länderna. Erfarenhe-av

i de flesta medlemsländer visarterna GUS-frågorna har varit föremål föratt stor
uppmärksamhet i parlamenten fortlöpandeoch behandlas i samband med debatter,
interpellationer och utskottsforhör. Så blir helt säkert också fallet i Sverige.
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betydelsesäkerhetspolitiskaallmännaEU:s

ii kap. Vbestämmelserdeinnebördenfrågandiskuteraravsnitt avl detta om
frågan hurVi belysasökerfrågor.militäraförsvarspolitiska ochMaastricht rörsom

viktigtvill viDessförinnan göra ettpåverkas härav.ställningsäkerhetspolitiskaSveriges
påpekande.

GUS,från harbortseri sig. ävenmedlemskapet enredanuppbart manomDet är att
ekonomisk ochallt närmaresyftar tilli EUSamarbetetbetydelse.säkerhetspolitisk en

nätverketbeståendeför sig redani ochförstärks detHärmedintegration. nusamhällelig
ömsesidiga beroenden.av

ochministrarmellanintensivt samrådkontinuerligt ochskerplanetstatligaPå det ett
uppmärksamhet påandrasfästa dehelstkan närVarje medlemsstattjänstemän. som

förmöjliga åtgärderdiskussioninledaochoroandefinnerden omFörhållanden ensom
kris.riskenmötaatt enav

fram. Detväxerdeltagandedeallasolidaritet mellan staternainnebärAllt detta att en
kris,säkerhetspolitisksituation ellerspändin iråkardem enbetyder enatt en avom
frånmilitärtellerpåtryckningarpolitiskaför angrepputsättasexempelvis attgenom

sigställainte kanmedlemmarnaandradeellerutanförstående stater.stat grupp av
sannolik-fall kommerstöd. l bästasittform lämnai någonförväntaskanlikgiltiga utan

vilkenfrånellerpå denavhållande statsgruppverka statstödsådantheten attav
för ochtrygghetökaddåResultatet är avenkommer. vareller hotetprovokationen

försäkringspremie.betraktasviss månikanMedlemskapet ensommedlemmarna.
påmindre grad, ävenitillämpning, låtviss enharMotsvarande vararesonemang

EU.inteEESmedlemsituation då är avstat menaven
ställningfårEUmedlemblir taömsesidig. Ensolidariteten statSjälvfallet avär som

skulle berörasintemöjligendenkriser av.ochsäkerhetspolitiska hottill annarssom
stödjakommaSverige, kanÄven exempelvis attantas annanmedelstorellerliten stat.en

avvärja hotet.förtill åtgärdermedverka attför ochhotutsätts attmedlem som
formellai EU ävenmedlemskapSverige utanföravvägningen ettgjort denVi har att

säkerhetspolitiskt plus.nettofördel.innebärförsvarsförpliktelser etten
ÖsteuropaCentral- ochidebedömning görs somstatertilläggaskanDet att avsamma

förgarantiervinnai strävanjusti bland attEUmedlemskap annateftersträvarivrigt en
integritet.ochsjälvständighetsin

medlems-stärksberäkningarnaenligtekonomisvensk avpåpekasSlutligen bör att om
säkerhetspoliti-iagerande ävensvensktåtökad tyngdskänkerallmäntdettaskapet. sett

försvar.tillfredsställandeupprätthållandeunderlättar ettochsammanhangska av

GUSiFörsvarsfrågan

betydelse.centralgivetvis ärformuleringciteradredanenligt avskall. somGUS en
siktutformningen på långinbegripetsäkerhet,unionensfrågor beröromfatta alla som

engelska[påtidenmedförsvarspolitik,eventually] somengelska[på gemensamenav
försvar.tillledaskulle kunna gemensamttime]in
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Tidpunkten för genomförandet en försvarspolitik,av respektivegemensam ett
försvar inte i fördraget.gemensamt Härvidlag hänvisas tillanges den översynskonfe-

EU-länderna skall inleda år 1996. En revideringrens som och fullföljande bestäm-ett av
melserna i denna del Maastrichtfördraget skulle, förutsattav enhällighetatt uppnås,
kunna komma ske vid konferensen.att Någon säkerhet så blir fallet Föreliggeratt inte.

Här bör uppmärksammas kap. innehållerVatt bestämmelse unionens politikatten
inte skall påverka den särskilda karaktären vissa medlemsstaters säkerhets-av och
försvarspolitik.

Vi har kunnat konstatera denna bestämmelse tillkommitatt främst med tanke på
Irlands neutralitet och Frankrikes speciella hållning till det militära samarbetet i NATO.
Bestämmelsen syftar alltså till tillmötesgå önskemål frånatt några de dåvarandeav
medlemmarna fick utformninggenerell och tordemen alltså principiellten tillämp-vara
lig på kandidatländerna. Oss veterligt har inget kandidatland åberopat bestämmelsen
under förhandlingarna.

Genom medlemskap i EU blir Sverige förpliktigat delta i denatt utrikes-gemensamma
och säkerhetspolitiken sådan den definieras i fördraget. Vad gäller den gemensamma
försvarspolitiken Sverigeär alltså förpliktigat delta i diskussionenatt utformningenav
på lång sikt denna politik ingagör åtaganden beträffandeav politikensmen omfattning
och karaktär eller tidpunkten för dess ikraftträdande. Beslut sådana frågor fattas iom
sinom tid med enhällighet.

Det kan här skäl göra jämförelseatt förpliktelsermed devara försvarsområdetpåen
Sverige åtagit sig medlem FN.som som av

Den del FN-stadgan handlar dessa frågorav är kap. VII.som Därom mycketges
vidsträckta befogenheter till säkerhetsrådet. Om rådet finner fredsbrottatt ellerangrepp,
hot freden föreligger, kanmot rådet besluta vidtaga sanktioneratt denmot stat som
utpekas skyldig. Sanktionerna i förstaär hand diplomatiskasom och ekonomiska. sistaI
hand kan rådet besluta militära sanktioner. Sanktionsbeslutenom kan utgöras rekom-av
mendationer eller förpliktande för medlemsstaterna. l detvara fallet kansenare staten
eller vissa i ytterlighetsfalletstater beordras ingripa militärt.att

En medlemsstats förpliktelser, även militär går alltså i principart, mycketav långt
ikan gengäld endast aktualiseras i fallmen rådsbeslutett stöds alla de femav som av

ständiga medlemmarna.
Intill dess EU kommer tillatt den punkt frågandå uppkommer förberedelser förom

försvar, alltså bl. militäragemensamt förpliktelser, EU anlitaa. Västeuropeiskaattavser
unionen förVEU utarbetande och genomförande unionsbeslut och unionsaktionerav
som berör försvaret. Detta kan uttryckas så unionen står föratt det strategiska
innehållet i beslut detta slag och VEU haratt utarbetaav de taktiskaatt detaljerna. Det
stadgas särskilt iEU sådana fall ickeatt kan utnyttja den begränsade möjligheten att
besluta med majoritet se Beslut.underovan

Som praktisktett exempel på redan vidtagen åtgärd dennaen innebörd har detav
belgiska ordförandeskapet angivit utsändande observatörer tillav ex-Jugoslavi-en grupp
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huvudsakligen bestående icke beväpnade militärer. företagI detta deltar Sverigeen, av
antal observatörer. Presidentskapetmed har påpekatäven VEU beslötnärett att

utsända förobservatörer på Donau efterlevnadenkontrollera FN:s sanktionsbeslutatt av
beträffande ex-.lugoslavien, detta skedde uppmaningpå EG:s ministerråd. Allmäntav

beslut deltagande i fredsbevarandesägs operation fattas rådetatt ett om en av som
därefter effektuerakan anmoda VEU beslutet.att

kan här sinDet på plats kort beskriva organisationVEU:s funktion.ochattvara
avtalVEU är slöts år 1954 mellan de dåvarande medlemmarna i Kol- ochett som sex

stålunionen. alla medlemmar i NATO. Avtalet reviderad versionär detsom var en av
Bryssel-fördraget år 1948. fördragDetta uttryckligen mötaavsetts. av attsenare var

förnyadhotet aggression.tysk Det innehöll bestämmelser omfattanderättom en om en
begränsning och kontroll tyska rustningar. Genom utvecklingen fördragetkom emel-av
lertid huvuduppgift sovjetiskt anfall.möta hotet När sedanatt VEU-attsom om
fördraget slöts uppgiftkom denna bli central. Tysklandän blev medlem. litenEnatt mer

uppgiften kontrollera rustningartyska kvarstår dock.rest attav
VEU-avtalet innehåller i 5 uttrycklig förpliktelse någon medlemmar-art. atten om av
blir angripen i övrigaEuropa de iskall. överensstämmelse med FN:s artikel förse51,na
angripnadet landet med all militär övrig hjälpoch biståndoch allt istår deras makt.som

l Atlantpaktens artikel 5 uttrycks säkerhetsgarantin något annorlunda. Där stadgas att
någon anfalls,medlem detta skall betraktas anfall dem alla ochett motom attsom var

och dem kommer skyndsamt understödja anfallneden medlemmen på denatt sättaven
nödvändigt. inkluderande användandet militära medel.anser vara av

integrerad unionens utveckling.Maastricht-fördraget beskrivs en delVEUl som av
politisk kompromiss. Vid tillkomstenformulering bär karaktärenDenna avav en

åtminstonevissa medlemsländer samband ellerMaastricht-fördraget önskade näraett
iställetAndra medlemsländer önskadeVEU och EU.samarbete mellannära attett

innebärKompromissen formulering tveklöstisär.organisationerna hölls attvar en som
organisationer. Samtidigt fastslås kanVEU anmodassig tvådet rör attattseparataom

fattats inom försvaret.genomföra EU och berör Dessutomoch beslututarbeta som
knytningformuleringen möjligheten mellanovanstående närmareindikeras den enavav

sikt.organisationerna på
Maastricht-fördragetsärskild deklaration avgiven i anslutning till uttalar VEU-l en

unionens forsvarskomponent och det medelVEU skall utvecklasattstaterna somsom
förVissa tagits underlät-Atlantalliansens europeiska pelare. harskall stärka attstegsom
från tillVEU-sekretariatet flyttatsorganisationerna. har Londonsamarbetet mellanta

1993vid Europeiska den 29 oktoberVidare beslutades det rådets möteBryssel. att
sammanfalla, visstorganisationerna tidsmässigt skallordförandeskapen i bådade att

för EU skallinformationsutbyte ske mellan organisationerna,skall att representanter
ministermötenvissa slutligen och arbetsgrupps-vid VEU-möten ochkunna deltaga att

möjliga utsträckning.synkroniseras ii organisationerna skall störstade bådamöten
VEU:s medlemskrets inte densammaär EU:s. Danmark och Irland ickeärsom

medlemmar. försvåraDetta långtgående integrering organisationer-de bådaanses en av
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Irlands icke-deltagande motiveras med dessna. neutralitetspolitiska hållning och styrks
nämns nedan fördragsmässiga formuleringar isom Maastricht.av För Danmark konsta-
i den danskateras lösningen vid Edinburgh-mötet ingets. i Maastricht-fördragetatt

förpliktigar Danmark bli medlem i VEU.att
Såväl Danmark Irland har istället valt bli observatörer i VEU.som att Observatörskap

innebär endast begränsade rättigheter och inga förpliktelser. En observatör får närvara,
och vissaunder förutsättningar sig, vid VEU:s ministermötenyttra vidoch arbets-

Vidgruppsmöten. behandlingen frågor överförts till VEU EU harav emellertidsom av
observatören rättigheter han hade haft frågansamma fortsatt behandlassom iattom
EU. Observatörer omfattas givetvis inte formelladen ömsesidiga försvarsgarantin iav
VEU.

Observatörskap förenligtär med militär alliansfrihet, medlemskap däremot inte.
framgårDet klart Maastricht även mycket långtatt drivenav utrikes-,en gemensam

säkerhets- försvarspolitikoch inte i sig medför förpliktelsernågra ansluta sig till VEUatt
och därigenom militärtatt sig till försvar medlemengagera förutsättsav annan som

Sådant hör till området försvar,angrepp. till vilket enligt försvarspo-gemensamt avtalet
litiken med tiden skulle kunna leda. Detta mål alltså möjligt resultatettanges som av

försvarspolitik själv inte inbegriperen gemensam några garantiförpliktelser.som
förklaringI VEU:s medlemsstateren i sambandsom avgavs medav Maastricht-

konferensen uttalades deatt medlemmarstater EG skulle inbjudassom anslutavar av att
sig till VEU eller, de så önskade, observatörsstatus. Dettaom att inbjudan ochvar en
konstituerade i sig ingen förpliktelse. Dessutom inbjudangällde endast dåvarande EG-
medlemmar och gällde endast fram till den 3l december 1992. Det kan emellertid antas

liknande inbjudan kommeratt riktas tillen medlemsländeriatt EU. Redan har fleranya
EU-länder framhållit de med starkt intresseatt Sveriges ställningstagandeemotser i
denna fråga ioch föroch sig gärna skulle Sverige föreredan inträdetatt i EU antyddese
sina avsikter.

Som framgår den lämnade redogörelsen för VEU innebärav nyss medlemskap i denna
organisation ömsesidig militär förpliktelse. Vi har erfariten i flera medlemssta-att man

förväntar sig deter blir fullvärdigaatt stater medlemmar i VEUsom med tidensom även
kommer ansluta sig till Atlantpakten.att

Maastricht hindrar alltså inte medlemsstat driva politik militäratt alliansfri-en en av
het. Det möjliga från försvarspolitiksteget till försvargemensam skallgemensamt tas
enhälligt. Varje medlemsstat kommer tidennär inneäratt ställning i denna viktigaatt ta
fråga efter bedömning sina och gemenskapensen intressen i detav lägeegna av som
råder frågannär aktualiseras.

En sak är många medlemsstater har uttalatattannan europeiskatt en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitik, allteftersom den förverkligas, naturligt kommer aktuali-att

frågan låta stödjasden försvar.att Mansera hänvisarom ett tillgemensamt gärnaav att
detta den politiskaär vision, fárdriktningden bör för alla medlem-som vara gemensam

och i formuleringen den försvarspolitikenmar attsom anges med tidengemensamma
skulle kunna leda till försvar.ett gemensamt
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dessmedvetenalltsåmåste attmedlemskapansöker omVarje varastat omsom
särskiltmedlemsstaterna,intressemedförsvarsfrågorna studerastill stortinställning av

federativt Europa.eftersträvari sista hand ettdem somav
ideltagandesvenskt gemensamtfrågan ettdeklareratför sin delSverige har att om

först viddetuttalat ärriksdagen ettspecifikt haraktualitet. Mera attförsvar saknarnu
för svensk del.kan skebeträffande VEUställningstagandei EUmedlemskap ettsom

deltagandesvensktfrågankommer avgöradagenfritt dennärSverige står alltså omatt
medlem-ansöktde länderRimligen kanförsvarssamarbete.förpliktande omi somett

medlemsstaternadeängår längreförhandsåtagandennågrainte avkrävas somskap som
hittillssjälva accepterat.

ingen de tolvnaturligarehållningen destoäravvaktandesvenskaDen nuvaran-avsom
försvar skulledefinierat det gemensammavadhittills närmaremedlemsstaternade

Vilka skulle detleda. hottiden skulle kunnai medvilket samarbetet EUtillinnebära
vilketinnehålla Inomförsvarsförpliktelser skulle detVilkamöta geogra-avsett attvara

Vilka skulleSverigeerbjudaskulle detskyddområde Vilket konkretfiskt resurser
deltagandesamordning deSverige Vilken staternastill försvaravdelaskunna avav

krävasplanläggning skulleoperativVilkenförutsesstridskrafter skulle gemensam
freds-europeiskförinomdiskuterasfrågor ockå kommerDetta är att ramen en nysom

skönjas.hittills kunnatendastsäkerhetsordning, konturer vagtoch vars
unionensEuropeiskahindraSverige inte denuttrycktSverige lika klarthar att avser

tillledatiden skulle kunnamedförsvarspolitik, ettutveckling mot somgemensamen
lojalitetallmännasjälvklar grund denpåståndpunktförsvar. sådan ärEn avgemensamt

iför medlemskapet EU.själva grundenemellan ärmedlemsstaterna som
säkerhetspoliti-Sveriges nuvarandeändringskullebetyderVad attsagts en avnusom

i statsmakternasVEU,exempelvis i form medlemskapaktualiseras.hållningska av
får beaktandeske medföregående åtaganden. Dennågrabestämdprövning icke är avav

iframsteg utarbe-eventuelladäriblanddå råder,förhållandensäkerhetspolitiskade som
tillhänsynstagande demedsäkerhetsordning, ochalleuropeisk freds- ochtandet av en

bedömas.de då kansådananationella intressena

försvarsfråganochDanmark

1992decemberiEdinburghivid mötetEuropeiska rådeterinraviktigt attDet är att om
folkom-andrainför denDanmark, attavseende avsettförfarandesärskiltenades ettom
ibestämmelser Maast-vissainnebörden1993 klargöraDanmark våreni avröstningen

danskadetillgodoseförutformatförfarande är attdettaheterricht-avtalet. Det att
medlemsstater,andrainte någraochDanmark varegällerendastsåledesochintressena

tidpunkt.vidsiganslutereller senaremedlemmarna stater ennuvarandesig de som
bli medlemDanmarkförpliktigar attfördraget avingenting ikonstateradeRådet att

närmastinnebär ettMaastricht-avtalet. Deti sig inteändrarpåpekandeVEU. Detta
i V.kap.bestämmelserdessförtydligande av

14-0134
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Vidare förklarade rådet Danmark sålunda inteatt deltar i utarbetande och genomfö-
rande de unionsbeslut försvarspolitiskahar konsekvenserav intesom kommermen att
hindra utvecklingen närmare samarbete mellan medlemsstaternaav på detta område.

Slutligen konstaterades Danmark kommer frånatt avstå sin rättatt ordföran-utövaatt
deskapet i Europeiska unionen i varje ärende kräver utarbetande och genomförandesom

unionsbeslut och unionsåtgärder berör försvaret.av som
Sverige Förhandlingarnahar i förklarat sig icke förha avsikt åberopa ide Edinburghatt

med tankejust på Danmark gjorda uttaladena.

Sverige i GUS

Inledningsvis kan det nämnas Sverige sedan någraatt år har haft formaliserat utbyteett
med EPSGUS. Syftet har varit erhålla ökad insyn iatt EPSGUS möjligheten samt en

uttryck för svenskaatt allmänna utrikespolitiskage ståndpunkter inför EGEU-länder-
Dialogen inleddes slutet åttiotalet.na. dåmot det bestämdes chefen förav denatt

politiska avdelningen vid UD skulle sinmöta kollega i EG:s ordförandeland varje
halvår. Sedan år 1990 har liknande utbyteett skett på utrikesministernivå och med
början under hösten l99l på arbetsgruppsnivå. Under våren 1993 inleddes också ett
utbyte tillsammans med de övriga Österrike.kandidatländerna Finland. Norge och

En lämplig utgångspunkt för diskussionen Sveriges skyldigheter och verkningsmöj-om
ligheter i GUS de fyraär principer anfördes från EG:s sida när Sverige inleddesom
förhandlingarna den februaril l993. Det hette Sverige, liksom deatt andra länder som
söker medlemskap. måste visa beredskap idelta GUS fulltatt godkänna målsätt-ut, att
ningarna bakom GUS och stödja de konkreta beslutatt tagits före Sveriges inträdesom
det s.k. acquis communautaire. Till dessa beslut hör de vid Europeiska rådets ovan-
nämnda möte den 29 oktober l993 fattade besluten. Slutligen sägs utvidgningenatt
måste stärka samverkan inom GUS.

I det inledningsanförandetsvenska den februaril l993. vilket utarbetats i samråd
mellan ide utrikesnämnden Företrädda partierna, besked innebär principiellgavs som

dessa principer. Det tilladesaccept Sverige ickeav rättsligenäratt hindrat från deltagan-
ide GUS.

Vid rådsmötet den 21 december år l993 konstaterade EU-ländernas och kandidatlän-
dernas utrikesministrar utrikes- och säkerhetspolitikenatt oproblematisktett omrâ-var

ide utvidgningsförhandlingarna och därför inte någraatt anpassningsåtgärder krävdes.
En deklaration l denna deklarationgemensam antogs. upprepades innehållet i EG-sidans

inledningsanförandeomnämnda frånovan den februaril l993. framhöllsDet också att
kandidatländerna skulle erbjudas nära association inför eventuellten medlemskap.ett
Deklarationen avslutades med kandidatländerna förutsattesatt inte ha några rättsliga
hinder delta i GUS. Österrike.Härmedatt underförståddes läget i Deklarationen åter-
finns i bilaga.

Sverige har bestämt deklarerat sin avsikt medlem, lojaltatt. och konstruktivtsom
medverka till stärkande unionens och dess medlemmars säkerhet. Sverigesav riksdag
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förutsättning för skalllandi liksom i ESK,medlemskap EU. äruttalathar att ettatt en
kontinent.säkerhetsordning på vår EUfreds-till skapa ochaktivt bidrakunna att en ny

stabilitetsfaktor i Europa.säkerhetspolitisken växandeär
fått intryckflera bestämtföreträdare för medlemsstatersamtal medVi har ettgenom

signal. tycks allmäntManuppfattat värdesätter denna svenskaoch attatt ansemanav
förtill viktigt instrumenttillbidra GUS utvecklasskulleSverige medlem ettattsom

konfliktlösningfredlig och ökad säkerhetangivna syftenai traktatenfrämjande de omav
ivillighet förmåga verkaSverige visat ochredanför Man påpekarhela Europa. attatt

i fredsbevarandeutbildad FN:smed välställaanda, bl.a.denna truppattgenom upp
olika söka stärka deJugoslavien och på vägari förutvarandeverksamhet attgenom

suveränitet och säkerhet.baltiska staternas
Föreställning rollsig konkret dennaturligtvis inte möjligt göraDet är att somomennu

vissa frågor ochdärför inskränkt till ställai Vispela GUS. harSverige kommer attatt oss
traditionellasvenskasig naturliga bakgrund delsdeantyda motteratt avsvar som

principerpraxis inom detEGzs hittillsvarande ochmålsättningar. delsutrikespolitiska
säkerhetspolitiska området.utrikes- och

Sveriges förhållandeutrikespolitiksvensk rörerinras den delFörst bör att somavom
politikutanför GUS främst EU:sfaller röri huvudsaktill övriga EU-staternade som

fortsättningsvisSverige kommer habetyderomvärlden. Det även attattgentemot en
övriga EU-medlemmarna. Detta kommertill och depolitik i relation var en avegen

i alla huvudstäderna. Enambassader upprätthållstill uttryck i svenskabland attannat
ståndpunkterblir i huvudstäderna hävda svenskauppgift för ambassaderviktig dessa att

i omfattandeSamtidigt samarbetet EU såi Bryssel. märks ärfrågor diskuterasi attsom
i flera fallförbindelserna mellan medlemmarnasig många planpå såoch rör att

myndigheter,till direktkontakter mellan berördafrån diplomatiska planetförflyttats det
nordiska länderna emellan.redan skett dealltså något som

i Sverigeshittills EU-delegation Bryssel. l och medSverige liksom hakommer att en
såtillvida förestås chef dendelegation karaktär den ärinträde ändrar denna att av en som

ministerrådet. delegationsche-ställföreträdare i Gruppenutrikesministernssvenske av
förkortningen COREPER, har mycketfranskamed denfer. brukar benämnassom

beträf-COREPER erhållerinformella Vilken rollformella liksom sammanträden.talrika
politiska kommittén haft huvud-Hittills detGUS-frågor något oklart. har denfande är

COREPERförbereda frågor inför kanför rådsmöten, väntassakliga ansvaret att men nu
form.idirekt involverat i denna ellerbli process annanenmera

normalfallet föremålinte iEU-medlemmarBilaterala problem mellan är nämntssom
frågorvill avhandla konkretaOm Sverige EU-landför diskussion inom GUS. med ett

iviatolkningen EU-förpliktelser detta således ambassadernainte skeravsom avser
huvudstäderna.

till samordning medlemmarnasinom GUS syftarVerksamheten sagts avsom ovan
däribland övriga Nord-relationerna till det Europa,omvärlden,politik dels avseende

organisationeri internationellautvecklingsländerna. dels uppträdandetamerika och
frågorfackorgan Europarådet. det gäller dessa ärESK. och Närsåsom FN med dess
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Sverige skyldigt aktivt och positivt föratt verka utvecklaatt politik ochen gemensam att
i förekommande fall stödja den vid diskussioner i internationella organisationer.

Det bör framhållas Sverige under efterkrigstidenatt har verksamt deltagit i det
internationella samarbetet på alla de områden berörts GUS. Vid förberedandetsom av

svenska ståndpunkter, exempelvis i FN, har självfalletav nära samråd ägtett medrum
andra och ländergrupper.stater Men Sverige har inte varit medlem i någon organisation
eller där samrådet programmatiskt isåsom GUS syftatgrupp till utarbetande av gemen-

ståndpunkter. Inte heller det nordiskasamma samarbetet har denna karaktär.
Sveriges medlemskap i EU innebär här något l Maastricht-avtalet sägsjunytt. uttryck-

ligen syftet med institutionelltdetatt organiserade samarbetet just är fastställa ochatt
genomföra utrikes- och säkerhetspolitik. Vilkaen gemensam avtalsmässiga förpliktelser

Sverige påtar sig, deras innebörd och begränsningar.som har förklaratsnärmare ovan.

villVad och kan Sverige i GUSgöra

När det så gäller frågan vilken roll Sverige spela i GUS är den självklaraattavser
utgångspunkten Sverige kan väntas fortsättningsvisatt även hävda värderingar och driva
ståndpunkter sedan lång tid karakteriserat svensk utrikespolitik.som Det kan gälla
frågor rör FN. nedrustningspolitik. stärkande folkrätten,som mänskliga rättigheter,av
Finland och de baltiska länderna. ÖsternRyssland. u-länderna, Mellersta Omosv.
Finland inträder i EU kommer denna 1.300 kilometeratt lång gränsen gemensam,

Ryssland. Alla medlemsstaterna,mot inte minst Sverige, kommer ha betydandeatt ett
intresse gränsen mellan Nordenatt och Ryssland blirav försymbol stabila grannrela-en
tioner inte bara mellan de närmaste berörda länderna även mellan hela unionenutan och
Ryssland.

diskussionEn frågorna i GUS underlättas Sverige iav haratt stortav gemensamma
värderingar med de övriga EU-länderna. bl. uttryckta i ESK:s Paris-stadga i decembera.
1990. ioch sakfrågorrad intar hållning är praktiskten identisk meden taget EU-som
ländernas. Studier har gjorts jämför Sveriges politik i olika internationellasom organisa-
tioner med den företrätts EG-länderna. De visar entydigtsom av grundläggandeen
åsiktsöverensstämmelse i flestade sakfrågor, självfallet med och variationer inyanser
uttryckssätt.

Genom medlemskap i fårEU Sverige möjligheten inom mycket betydelsefullatt en
förverka sina särskilda ståndpunkter intressenstater och i olikade frågorna.grupp av l

vad mån Sverige kan vinna framgång härvidlag naturligtvisär förutse.svårt Deatt
erfarenheter redovisas flera små medlemsländer utsikternaär till framgång isom attav
hög grad beror faktorer.två Dels måste de synpunkter förslagoch framförsav som av
den lilla uppfattas legitima uttryck förstaten nationelladess intressen, särskilt vadsom

dess närområde. eller beaktansvärda bidrag till diskussionenavser unionenssom om
ställningstaganden i övrigt. Dels. självfallet,rätt måste sakligt välargumenten vara
underbyggda skickligtoch presenterade.
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vinner för denna ha långt störresin ståndpunkt kommerliten gehörOm attstaten
haftgenomslagskraft frågaiinternationell än attstaten agera ensam.om

självfallet framföras ochfråga särmeningar dessaSverige i någon har kommerOm att
misslyckas iSkulle dettaför vinna från övriga medlemmar.försvaras inom GUS stödatt

möjlighet i sistaSverige varje medlemsstatverklig vikt liksomfråga har attannanaven
från i Sådant agerande kan dock,eller avstå delta beslutet.hindra besluthand attatt

tillämpasmisstro medvid flera tillfällen. väcka och måstesärskilt det storupprepasom
urskillning.

alltid olika åsikter iintetilläggas vad delar medlemsstaterna ärDet kan att som
ofta viss fråga överhuvud skallskiljaktiga bedömningarsakfrågor väl så tasutan uppom

i vilkavilka medel ochvilken prioritet frågan behandlas och medtill prövning. skallmed
bedrivas.fora fortsättningsvis skallden

Även internationellt inflytandevinnaSverige medlemskap i kan ökatEUgenomom
uppvisar i flera internationellasärskilda profil Sverigesamtidigt dengäller att som

självfalletbli mindre tydlig, dock densärskilt i kommersammanhang, FN. utan attatt
Reflexionen ligga till hands detriskerar utsuddas. kan näranationella identiteten attatt

just Sveriges inställninglika naturligt förhöra sigför inte blirutomstående länder att om
företrädai princip utåtinom EU och harvårt land samråderallanär attvet att samma

reaktionfårövriga unionsmedlemmar. inte uteslutas sådanDetståndpunkter att ensom
igjorts medlemsländer pekarerfarenheter andra småkan inträda de motsattsom avmen

däriblandför länder,samtal med några dessariktning. Vi har representanter avgenom
internationella inflytandesig sittfått intryck där tyckerklartDanmark. attett man se

framhålls tredje särskilt u-länder,följd länder,kraftigt till medlemskapet. Detöka attav
traditio-vilketmindre EU-land, land med de harofta med något gärnasöker kontakt ett

framförda till ochför via kanal sina synpunkterförbindelser, dennagodanellt att
unionen.möjligtsåvitt beaktade av

internationella politikenmindre tydlig enskild iSverige blir aktör denOm någoten
Sverigemedlare någrainnebär sannolikt roll kontaktskapare ochdetta denatt somsom

blir lika naturlig. Härvid dock uppmärksammaskommit inte längre börgånger spelaatt
internationella konjunkturernaskiftar enligt debehovet små länder medlareatt somav

Mellerstakrigets sannolikt minskat. viktigt undantag ärefter slut har Ettoch det kalla
Östern PLO haftför mellan Israel ochinsatser underlätta uppgörelsedär Norges att en
historisk betydelse.

tagit sig medlaruppdrag.unionen inte har påtilläggas sådan sällanDet bör att som
utformningen sådant uppdrag och dethar möjlighet påverkaVarje medlemsstat ettatt av

i Möjligen kan Sverigesviss tjänster anspråk.också tänkbart medlemsstatsär att tasen
tillerfarenheter därvidlag komma väl pass.

inte på länge änsärskiltunionsmedlemmarna, deVi redanhar stora staterna,attsagt
omfattningi väsentligelleromvärlden heltsitt handlandelåta gentemotatt ensavser

olika Förinitiativ aktioner slag är vänta.GUS. Enskilda ochinomregleras att en nyav
särskildnaturligt medSverige.land detmedelstort ärmedlem åter, attett omsorgsom

företag. Skulleuppseendeväckandeundvikafölja i GUS samråd ochreglerna att egnaom
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Sverige vilja initiativ viktta ellerett visst iav sätt viktigpå frågareagera kommeren
Sverige med säkerhet i första hand sökaatt inomstöd GUS.

Samtidigt gäller Sverige liksomatt andra medlemsländer icke kan tänkas avhända sig
möjligheten i extraordinära situationer.att i nödfall Föregåendeutan isamråd GUS.
företa de åtgärder dikteras vitalt nationellt intresse.som ettav

Här ma hänvisas tillater uttalande det belgiskaett ordförandeskapet innebördav av
utrikesu respektive försvarspolitikenatt i de skilda medlemsländerna säkerligen kom-

förbli självständiga iatt dragmer stora samarbetet skall lyftas tillattmen högre nivå.en
Svensk utrikes- oeh säkerhetspolitik kommer alltsa i utsträckning förasatt stor inom

för EUzs politikramen finnsdet självfalletgemensamma områden intemen direktsom
berörs medlemskapet. Dit hör den linjeav Sverige kan vilja välja försom utöver detatt
säkerhetspolitiska plus medlemskapet innebär vinna ökadsom säkerhet inför de utma-
ningar oeh möjliga hot landets säkerhetmot orsakas det osäkra oeh delvissom av
instabila läget i Europa.

Vilket skydd kan Sverige räkna frånmed organisationer FN oeh ESK Hur skallsom
Sverige ställa sig till NATO. VEU. NACC oeh PFP Hur skall Sverige förverkliga sin
deklarerade avsikt aktivt verka föratt europeisk freds- oeh säkerhetsordningen ny
Ehuru dessa frågor uppenbarligen har aktualitet i fallävenstor medlemskap i EU harav

valt diskutera dem i kapitletatt Sverige utanför EU ioch kapitletom om en ny
europeisk freds- oeh säkerhetsordning.

Sammanfattningsvis vill redovisa vår uppfattning Sveriges internationellaatt infly-
tande och möjligheter verka för mål oeh intressenatt traditionellt varit viktiga isom
svensk utrikespolitik kan väntas öka medlemskapet. Vigenom också kunnaanser oss
säga. bl.a. efter samtal företrädaremed för flera deltagarländer. bland dessaatt man
hälsar svensk medverkan i den utrikes- och säkerhetspolitikengemensamma intres-med

förväntan.ochse
De Östersjöområdetsvenska insatserna för stabilitet i föroeh den humanitära och

fredsbefrämjande verksamheten i ex-Jugoslavien. bl.a. omfattande deltagande igenom
den FN beslutade fredsbevarande aktionen.av har uppskattats. Sveriges vilja förmå-oeh

tillsammans med deatt nordiska ländernaga lämna positiva bidrag till arbetet på en ny
europeisk freds- och säkerhetsordning vinner tilltro.

Vi har överhuvud intryck bland medlemsstaternaatt hyser förhoppningarman att
Sverige medlem skall kunna lämna viktigtsom bidrag till främjandeett EU:s utrikes-av
och säkerhetspolitiska mål.

Ingen skall missta sig pa medlemskap i innebärEUatt långtgående förpliktelser av en
Sverige inte tidigareart haftsom överväga eller åtagitatt sig. Men ingen skall heller tro

Sverige härmedatt kontrollen över sin utrikespolitik.uppger Vad det handlaregen ärom
samla de europeiskaatt till samfälltstaterna handlande för främjande av gemensamma

intressen oeh värderingar.
Sveriges inträde i EU oeh deltagande i GUS innebär historisktett vägval. avgöran-av

de betydelse för Sveriges ställning i Europa och världen för oöverskådlig framtid.
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GUSochNordiskt samarbete

flerabedrivas ellersedannordiska samarbetet kommerfrågan hur det ettHela attom
utomordentligt viktigtnaturligtvisinträtt iDanmark EU ärländernordiska utöver ett

iarbetetspeciella aspekt rördenskall endast berörasomfattande Härämne.och som
GUS.

kontinuerligt och näraförekommer längesedannordiska ländernaMellan de ett
dagligentjänstemän utbyterMinistrarutrikespolitiska frågor. ochsamråd även om

Derasträffas regelmässigt gånger året.utrikesministrarnanordiskaåsikter. De tre om
kommuni-regelbundet medinformationsvärde, avslutasstarktöverläggningar. harsom

regeringarnanordiskaolika frågor deredovisas ståndpunkter ivarikéer normalt varom
förekommer.omröstningarIngaär ense.

utrikesministermötena kommernordiskaanledning inte definns ingen attDet anta att
utrikesministrarna. Mötenabaltiskadeofta med deltagande ocksåfortsätta. säkert av

fast detbeståndsdelefterkrigstiden ochhistoriskt ärvuxit fram underhar avnu en
nordiska samarbetet.

utrikespoliti-inomnordiskt samrådförhindraringenting i GUS närafinnsDet ettsom
PortugalsSpaniens ochBenelux-länderna,mellan desamarbetetken. Paralleller är tre

Storbritanniens relation till samväldes-latinamerikanska länderna ochmed desamråd
länderna.

vidöverläggningar dedagordning ochi GUS påverkaGivetvis arbetetkommer att
nordiskafall inteför alladetutrikesministermötena. gäller ävenDettanordiska att

frågornaturligt diskutera både desigEU-medlemmar. Det kommerländer är attatt te
fårfor inom GUS. Hänsynföremål uppmärksamhetkommeroch deär att varasomsom

intressen. Samtidigt kommer denståndpunkter ochtill övriga EU-ländernasdedå tas
behandlingen iländerna kan påverkanordiskahållning de attenasvaromgemensamma

från fallväxlainte förutsägas. kommerinflytande blir DetkanGUS. Hur detta attstort
blirvinnas från EU-medlemmar. Detkan andradet stödtill fall. bl. beroende på soma.

medblir i kan räknamedlemmar EU. Manstörreju fler nordiska ländergivetvis attsom
i vårtsärskilt lägetfråga. dennabedömning vissnordisksamlad avseromenaven

siginställning sig detfor EU:s rörbli avgörandenärområde. kan en gemensamomvare
övervägande mellan medlemsstaterna.samfálld aktion underdeklaration eller ärsomen
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EU-frågorVissa andra4 av
utnkespohtisk betydelse

direkt ellersakområdenantalomfattar EU-samarbetetGUSVid sidan stortett avav
tidigare EGliksomharFör länderna. EUde deltagandeutrikespolitisk betydelseindirekt

förinflytande. Vi redogör EU:spolitisktförfogande förtill sitt utövaolika medel att
inrikespolitis-rättsligabiståndspolitik det ochutrikeshandelspolitik, samtgemensamma

samarbetet.ka

Utrikeshandelspolitik

samarbetsområde. DecentraltutgjorttillkomstEG:sHandelspolitiken sedanhar ett
utrikeshandelspolitik omvärl-gentemotutvecklatländerna hardeltagande gemensamen

kvantitativa begräns-vissaochtulltaxainstrument såsomHärvid harden. gemensamen
liksomliberaliseringsåtgärderfrågaienhetlighet uppnåttsVidare harningar använts. om

dumpingvid ochinbegripet åtgärderskyddsåtgärder,handelspolitiskavid införandet av
utrikespolitiskamedfört allmännaofta ocksååtgärder harsubventioner. Dessa mer

syfte.utrikespolitisktividtagitsoch stundomkonsekvenser rent
markantakanskeha denåtgärder kan sägasutrikeshandelspolitiska mestDe som

dylikatredjeland, avtalshandelsavtal meddeutrikespolitiska betydelsen är avsersom
handelssanktioner.ochupphävande

förmånligländererbjuda dessaofta syftetillu-länder harHandelsavtal med att
ekonomisk stabilitet.tillmedverkaexportmöjligheter ochbehandling För stärka derasatt

Östeuropa.i ochCentral-For med ländernagäller avtalenDetsamma
for mänsk-artikel respekteni inkluderaavtaleneftersträvarEGEU att omennumera

i frågalandetenskilda avtalet kan sägasdetbetyderliga rättigheter. Detta att omupp
i hänseende.uppfyller sina skyldigheter dettainte

Slovakien,Tjeckien,Polen, Ungern,slutit medEGEU harEuropa-avtalDe soms.
tillkommit uppenbaramedharomfattande ochRumänien är änBulgarien och mer

västligastabilitet och derasländernassäkerställa de berördamotiv forpolitiska att
sikte på medlemskap.till medEUnärmandefor underlättaförankring ettsamt att

medLiknande avtal kan väntasbetydelse.säkerhetspolitisksåledes klarharAvtalen en
baltiskade staterna.
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Tillkomsten avtalen kan således förav sätt EUett enskildases ländersom att ige
omvärlden ekonomiska incitament enligtatt de målsättningar föragera EU:ssom anges

utrikes- och säkerhetspolitik.gemensamma
Den handelspolitiken kan ävengemensamma användas i sanktionssyfte. Vid raden

tillfällen har fattatEG beslut åtgärder riktade vissaom mot exempelvis Sovjetuni-stater,
ÅtgärdernaPolen och Sydafrika.onen, politiskt motiverad reaktion på vissavar sidoren

dessa politik ochstaters avseddaav markera misshag eller framtvingaattvar ändringen
denna politik. Metoden beslutav olika slags inskränkningarvar det ekonomiskaom av

utbytet.
De sanktioner EG beslutade motsvarades vanligenvarom åtgärder i syfteav samma

vidtogs Sverige antingensom eller till följdav autonomt FN-beslut.av
l samtliga fallde där EG införthar handelssanktioner i Utrikespolitiskt syfte har detta

betraktats utrikespolitiskt beslutett därmedsom fattats med enhällighet. Dettasom
gäller också under Maastricht-fördraget. Vad gäller genomförandet finns i fördraget en
särskilt artikel möjliggör majoritetsbeslut.som

Biståndspolitik

EU bedriver utvecklingssamarbete.ett eget De angivna motiven för detta är bidra tillatt
utveckla demokratinatt och rättsstaten förrespekten mänskligasamt rättigheter och de

grundläggande friheterna. Härvid skall också de mål godkänts inom försom ramen
Förenta nationerna och andra internationella organisationer beaktas. Motiven överens-

istämmer med dem gäller förstort den biståndspolitiken.svenskasom
Det slås fast i Maastricht-fördraget biståndspolitikenatt skall utgöra komplementett

till de enskilda EU-ländernas nationella biståndspolitik. Inga principiella förändringar
det svenska biståndet är såledesav ivänta fallatt svenskt EU-medlemskap.ettav Det

svenska bidraget till EU:s biståndsprogram kan uppskattas till drygt miljard kronoren
årligen. vilket omkring sju tillmotsvarar åtta den svenskaprocent biståndsramen.av
Dessa medel kommer användas inomatt för den Lomé-konventionen,ramen vilkens.
reglerar EU:s bistånd till 69 utvecklingsländer i Afrika, Karibien Stillahavsregionen,och

till EU-kommissionenssamt budget. vilken EU:s övriga bistånd finansieras.ur
Sverige förväntas också EU-medlem delta isom Maastricht-fördragetett för-genom

djupat samråd de nationella biståndsprogrammen.om

Rättsliga och inrikes frågor

Som medlem i EU ansluter sig Sverige också till samarbetets tredje pelare, vilkens.
omfattar rättsliga och inrikes frågor enligt nedan:

asylpolitik.0
regler för människorsO medlemsstaternaspassage gränser och förav yttre kontrollförfa-
randet i samband med detta.
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invandringspolitiken,vissa delar av
narkotikamissbruk,bekämpning av

oredlighet i internationell skala,bedrägerierbekämpning och annanav
civilrättsligt samarbete.
straffrättsligt samarbete,
tullsamarbete.

terrorism, olaglig narkotikahandel ochFörhindraFör och bekämpapolissamarbete att
internationella brott.formerandra grovaav

implikationer.säkerhetspolitiskautrikes- ochuppenbaraområden hardessaFlera av
Härvid nämndesdiskuterades i kaplâgnivåhots.k.särskilt degällerDetta som

situationerbrottslighet och medinternationellnarkotikahandel.terrorism.exempelvis
utrikespolitiska uppmärksam-hotkanområden utgörallyktingtryck. Dessamassivt som

främstemellertidskerFör dessa hotåtgärder hanteraGemensammaGUS.inom attmas
omfattar samfällda ak-vilken, liksom GUS,tredjeinom pelarensamarbetetgenom

GUS och demellansåledes rådasamspel kommerEtttioner. att arrangemang som
tredjeinom pelaren.skapas

Övriga områden

utrikes-kan haEU-samarbetet på eller sättalla områdenkan sägas annatDet ettatt av
socialpolitik,ekonomisk politik, kultur-gällersäkerhetspolitiska konsekvenser. Detoch

miljöpolitikfrågor. mm.
funniticke och betydelsekomplicerade. De densammanhang ärärDessa art attav

för utredning.nödvändig inom dennaanalysnärmare ramenen
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ipolitikochlägeSveriges5
iicke-medlemskapfall av

EU

Inledning

ochutrikes-svenskföruppfattar dem,sådanaföljderna.redovisat3i kap.Vi har
haft undersö-vi ocksådirektiven har attEnligti EU.medlemskapsäkerhetspolitik ettav

medlem.blirinteSverigefallför detkonsekvenserna attka
ifolkomröstningenUtfalletanledningar.olikauppkommasituation kan avDenna av

bådaellerförhandlingarna.pågåendei gemen-denej. Enderabli partenSverige kan ett
Europaparlamentetmöjligt.avtal ärsådantinte ärresultatet att ettfinna nukan attsamt.

avtaldetgodkännakan vägraländernadeltagande att somdei någotparlamenteteller av
fallen.olikadesannolikheteninte bedömavillträffats. Vi av

fallförsäkerhetspolitik det attochutrikes-svenskföraskanDe omsomresonemang
kanhypotetiska. DeochteoretiskanödvändighetmedEU ärblir medleminteSverige av

Förelig-dåoch chanserriskermöjligheter.kartläggning de somtillförsökutgörabara av
vissrekommendationicke någonsjälvklartinnebär avhäromsägaharVad attger.

riksdag.regering ochtillkommerhärvidlagAvgörandetlinje.

miljöninternationellaDen

i detverkaskulle haSverige atti vilkenmiljöinternationelladengällerförstdetNär
vi söktlägefrån detsigskiljaväsentligt somicke attdennafallet, kommerantagna

denRyssland ärkringi ochutvecklingenunderstrykavill attVi återi kap.skildra
läge.Sverigespåverkarfaktornsvårbedömbarasamtidigt somochviktigaste mestkanske

iförändringartillfrämstsigmed knyterräknaövrigt hari attvariablerDe man
situation.och NorgesFinlands

isäkerhetspolitiska mönstretblir deti EU,inträderNorge.inteFinland,Om men
stödd påalliansfriheten ettmilitärafullfölja denSverige kaninvecklat. antasNorden

bådaAtlantpakten,medlemmarförbliroch NorgeDanmark avförsvar.självständigt
deraspåförekommafårkärnvapeningaochfrämmande baseringaförbehålletmed att

fredstid.territorier i
utrikes- ochunionensiDanmark gemensammamedtillsammansdeltarFinland

säkerhetspoli-bestämdmedlemskapetharutvecklattidigare enSomsäkerhetspolitik.
bedömningenligt vårinnebärochbindningarförsvarspolitiskabetydelse äventisk utan

får delsåledesfalli dettaFinlandvilket av.plus.säkerhetspolitisktett
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Finland kommer anmodas inträdaatt iatt VEU medlem eller observatör.som Hur
Finland äratt ännu okänt.avser lnte hellersvara är det klart VEU:s medlemsstaterom

frågan ställdes sinpå sinom å sida skullespets villiga utsträcka sinavara att politiska och
militära åtaganden till Finland.

Slutligen får den möjligheten inte uteslutas Finland sökeratt anslutning till Atlantpak-
ten.

Om Norge inträder i förändrasEU. läget såtillvida landet får möjlighetatt ocksåatt
inträda i VEU medlem. Från norskt officielltsom håll har klarlagts Norge kommeratt att
välja medlemskap. Norge är associerad medlemnu VEU.s. av

Norges läge kan enligt norsk bedömning komma förändrasatt även landetom stannarÅutanför EU. sidan skulle det strategiskaena läget i Europanya i förening mednorra enändrad inriktning det totala amerikanska försvaretav kunna leda till militära omdisposi-
tioner Årör även Norge. andra sidansom pekar i Oslo med viss påman sedanattoro
risken för storkrig i Centraleuropa blivit försvinnande liten. de nordeuropeiska länder-

två har direktana. gränservarav med Ryssland. relativt blivitsett strategiskt merbetydelsefulla i händelse förnyad spänning mellan östav och väst. Man uppmärksammar
de ryska stridskrafternaatt i St. Petersburg-regionen förstärkts.snarast delvis till följd avförflyttningar från Centraleuropa. och Kola-halvöns betydelseatt ubåtsbas ökat påsom

grund det Start Z-avtalet.av s.
Av de antydda tänkbara framtidsbildernanu självklartär det Finlands anslutning till

EU. och möjligen till VEU och Atlantpakten, får störst säkerhetspolitisksom betydelse
för Sverige.

För bedömning detta lägeen är det naturligt i förstaav hand beaktaatt de väntade
ryska reaktionerna. När Finland under efterkrigstiden bedrev neutralitetspolitik ettvar

de bestämmande syftena förmåav Sovjetunionenatt lita på Finlandsatt beslutsamhet
varken i fred eller iatt krig ställa sitt område till främmande makts förfogande och att

självt sörja för sitt försvar. Alla säkerhetspolitiska bindningar skulle undvikas. Inget hot
skulle frånutgå finländskt område. Alla försök till intrång på landets territoriella integri-

skulle mötastet med vapenmakt.
Efter det kalla krigets slut och den radikala omläggning rysk utrikespolitik dåav sominträdde har självfallet även den ryska inställningen till Finland. och Norden i övrigt.

starkt förändrats. De misstankar farhågoroch kan ha legat bakom Sovjetunionenssom
politik bör ha minskat eller försvunnit. Men innebärdet inte inte i Moskvaatt medman

uppmärksamhetyttersta följer de utrikes- och säkerhetspolitiska förändringar in-somträffar i Rysslands omedelbara närområde.
Vilka de ryska övervägandena i det fallet skulle bliantagna är självfallet omöjligt att

förutse. Betydelsefull blir den inre utvecklingen i Ryssland sökt utveckla i kap.som
Att döma vad denvet ryskaav man hitintillsom på de nordiskasynen ländernas
relationer med EU kan dock Finlandsantas anslutningatt skulle uppfattassnarast somnaturlig och knappast föranleda negativ reaktion ävenen i Moskva är välom man
medveten medlemskap haratt viss säkerhetspolitiskom innebörden också anslut-utan
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egetintresseRyssland har etttänkaskan ettNATO. Det attVEU eller avning till rentav
viktiga handels-dendels stärkakaneftersom dettai EUmedlemskap antasfinländskt

anknyt-tillsjälvt närmareför Rysslandekonomi, dels vägaröppnaFinlands enpartnern
tillning EU.

Sveriges läge

införsig deutanför EU, komma teland attvårtSveriges läge, stannarskulleHur om
tilllämpligen kunnaSverigeskulleantytts Hur tahärutvecklingarmöjligaolika som

intressensäkerhetspolitiskasinavara
iSverige deltarfrånskillnadtilli EU ochvinner inträdeFinlandochellerOm Norge

harsituationSverige isäkerhetspolitiken hamnarutrikes- och somden engemensamma
ytterligarefleradestoutprägladblir statermarginalisering somdrag merasomav

förregeringennorskadenanvänds attordMarginalisering detäri EU.inträder avsom
imedlemskap EU.uteblivetfallställning iNATO-landet Norgesbeskriva av

ochståndpunkterbeslututformningen EU:sinte iSverige deltar gemensammaomav
Sverigefrågor därdirekt beröraflera fallibeslut kan väntasaktioner. Dessasamfällda

tillrelationernaBaltikum,kringutvecklingen i ochexempelvisintressen,viktigahar
hindrandevapenhandel ochnedrustning,ESK,vidareutvecklingen avRyssland. av

besluten.påverkainte ha kunnatnackdelkärnvapenspridning. Det är atten
fattat exempel-i redan beslutvilja deltaskulleSverige ettDärtill kommer omatt. om

enskilt fall i kanskei varjeEUkommer prövasaktion.samfälld detta attvis enaven
besvärlig process.

medlems-EU:ssolidaritet medåtnjuta deninteSverige kommerVidare märks attatt
säkerhetspolitiskt plus.innebärbedömningenligt vår ettländer som

sigutvecklaricke-medlemskapekonomi i fallSverigespåpekaskanSlutligen att avom
förmågansvenskaden attpåverkarmedlemskap dettai fallänmindre gynnsamt av

ekonomiska ochSverigesförsvagarförsvar och allmänttillfredsställandeupprätthålla ett
politiska läge.

förfrihet verkafullfortsättningsvis hasjälvfalletSverige attSamtidigt kommer att
inomkontakter ochbilateralaståndpunktervärderingar ochsina intressen, genom

nordiskai denESKochEuroparådetFN.organisationer samtinternationella som
ickeskalli lägedettainternationell aktörenskildinflytandeSverigeskretsen. som

ibli lika starktinte väntasinflytandet kanvisat tidigare,Men, somunderskattas. som
iför säkerhetenverkamöjligheterSverigesgäller även attmedlemskap. Dettafall av

Östersjöområdet.
kallaefterinternationella lägetförändradedramatisktdetHärtill kommer att nya

specifika,denSverige spelaförförutsättningarerbjuderinte attslutkrigets samma
tidigare kundetillfällen göra.Sverige vid mångapositiva rollotvivelaktigt som

erinrasi börutvecklingen EUinternaför Sverige dentill betydelsenså omSer avman
revisionprövningför och1996inledas årregeringskonferens kommer avattatt en

framti-säkerhet denblir meddagordningenfrågorna påviktigasteMaastricht. deEn av
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da utvecklingen det utrikes- och säkerhetspolitiskaav samarbetet. Hur och när skall den i
Maastricht-avtalet föreskrivna övergången till försvarspolitikgemensam äga Skallrum
det ytterligare steget försvarmot förberedasdågemensamt eller Alltså dettas tillsteg
vilket den försvarspolitiken enligtgemensamma fördraget med tiden skulle kunna
leda.

l dessa föräven Sverige icke-medlem betydelsefulla diskussionersom kommer Sverige
inte delta och saknar alltsåatt möjligheter göra sina intressen i frågaatt unionspoliti-om
kens utformning gällande.

Skulle de svenska statsmakterna någon gång i framtiden komma till slutsatsen att ett
medlemskap iär svenskt intresse och förnyad ansökanatt bör inlämnas,en eventuellt
efter förnyad folkomröstning. kommer denna ansökan unionatt när detavse en som
gäller utrikes- och säkerhetspolitik kan ha undergått förändringar, vilka tillkommit utan
svensk medverkan.

l sådant läge kommerett Sverige sannolikt inte sökande.att Till könvara ensam
kommer då ha sällat sig Östeuropa,flestadeatt länderna i Central- och däribland fyrade
Visegrad-staterna Polen. Slovakien. Tjeckien och Ungern de baltiskasamt tre stater-

Härmed kompliceras läget. Sverigena. kan inte förmodas någon fönursbehandling
och dess inträdeeventuella i unionen blir beroende förhandlingarna med de övrigaav
sökandena. vilket kan innebära förseningar och blockeringar.

Mål

De allmänna förmålen svensk säkerhetspolitik. alltså skydda landets politiskaatt obero-
ende och territoriella integritet hålla landet utanförsamt att krig och medverka tillatt
stabilitet i närområdet. kvarstår oförändrade även Sverige utanför EU.stannar Detom
medel står till förfogande vid sidan densom nedan behandlade militära alliansfrihe-av

är upprätthållandeten respektingivandeett totalförsvar.av
Även hotet militär invasion iom stor Sverigeom skjutitsen i bakgrunden måstenu

Sverige bcsitta förmåga försvara sigatt militära intrång incidentermot och och hävdaatt
den territoriella integriteten iäven fredstid. Sverige bör fortsättningsvis ha ickeen
obetydlig. sannolikt ökande militär kapacitet för deltagande i aktioner rekommen-som
derats eller beslutats FN eller ESK.av

frågaEn är svårare besvara gäller vilkasom att andra medel kan till förfogandeståsom
Sverige i det tänkta läget sökerom utvägar skydda landetsatt säkerhet. Vi diskuterar

frågan följandeunder rubriker: militär alliansfrihet och neutralitet, FN, ESK, Atlantpak-
ten-VEU. NACC-PFP. Balladur-planen, Europarådet och nordiskt samarbete. Medlem-
skapskretsen i vissa dessa organisationer framgår kartor iav bilagaav

Om den säkerhetspolitiska innebörden medlemskap i EU harett vi talat i kap.av
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neutralitetochAlliansfrihet

försvarrespektingivandestödd påalliansfriheten ettmilitäradenUtgångspunkten är att
förpliktel-ingaSverige harsäkerhetspolitiken.svenskaför dengrundvalenalltjämt utgör

förpliktelsersådanaharländerandraländer. Ingaandramilitär gentemotnaturavser
Sverige.gentemot

definieradså attfortfarandeuttalanderiksdagensfår enligt varaAlliansfriheten anses
lägenärområdet. l dettaikrigvidneutraltskall kunna ettSverigetillsyftarden varaatt

formulering, alltsådennatolkningenskapasenighetnationellangeläget avblir de: omatt
i denspelaskallnärområdetikrigkris ochneutralitet itill justroll strävanvilken

politiken.fredstida
politiken bådesvenskakring denosäkerhetundvikaforenighet krävssådan attEn

blirEUblir medlemSverigeviktiggivetvis även menEnighet är avochhemma omute.
utanför.Sverigesärskilt angelägen stannarom

efterkrigstidenunderlikna deni mycket kommaalltså atthållningen kansvenskaDen
iuppdelningen tvåskillnadenviktigamed den attdockneutralitetspolitiken.bedrivna

förändrats.i grundenFörutsättningarnadärmed deochupphört yttreblockfientliga
alliansernamilitäradedärkrig i Europaineutralitettillsyftande ettAlliansfrihet

litenbetraktasstormaktskrig måsterisk fordäroch somfått roller ettellerupphört nya
hållning.säkerhetspolitiskaSverigesdefinitionuttömmandeintekan avvara en

angivna lägetSverige i detfrestande sägafor många attsäkert attoch ärkanDet vara
självfalletDetta ärhänt. ettingenting hadevidareochstryka överharbara omsomatt
sannolikthar ettvaletochha hänt statusnågonting kommer quoattmöjligt val. Men av

pris.
svenskadenSveriges läge ärpåverkar atttillkommit ochfaktorerdeEn somsomav

medlem-ansöktpartiernaföreträddautrikesnämndenide omstödregeringen med av
visatdärmedsyfte. Sverige hari dettaenergiskt verkat enflera årunderi ochEUskap

med Väst-samarbetesäkerhetspolitisktochutrikes-förpliktandeideltavillighet ettatt
fastprincipiellt stårSverigeofficielladetfrånutgåkommer attOmvärlden atteuropa.

uttryckgiltigtlikaneutralitetspolitiken ettinte längreambition och varavid denna anser
Härigenom1991.ansökansvenskatill denframtidenunderpolitiksvenskför som

ställning.Sverigesosäkerhetvissuppstår om
förändringarstarkasåuppenbartting detär attdessahakanåsikter änVilka omman

ifor dettill budsstår attvilka vägar nyamåste prövaSverigeinträtt somhar att noga
Vi nedanförsvar.alliansfrihet ochmilitär enutöversäkerhet gerstärka landetsläget

lösningar.olika tänkbararedogörelse överöversiktlig

FN

krig. FN:sförhindrakollektiv säkerhetgrundsyftetskapadesFN attNär genomvar
bidratid, kunnatkrigetskallaunder dettillfällen, ävenvid mångaocksåsäkerhetsråd har

allvarligaiuppgörelserfredligatillmedverkakonflikter ochkrigshotandelösningtill av
kriser
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Mycket betydelsefulla har varit de fredsbevarande aktionernas. syftar tillsom attmed parternas samtycke eldupphörgarantera och vapenstillestånd, hindra militäraintermezzon. underlätta humanitära hjälpaktioner. befordra demokratisken utveckling
övervakninggenom val. bidra till fredligaav uppgörelser mellan stridande fraktioner

inom landett Nya sådana aktionermm. kan förväntas i fortsättningen. Sverige måsteberett delta i vissavara att dem.av
Utvecklingen under år har visatsenare säkerhetsrådetatt även är berett ingripaattaktivtmera fredsskapandegenom s. aktioner innefattar visstsom måttett påtryck-avning under vapenhot de stridandemot l sistaparterna. hand kan rådet enligt kap. V11 iFN-stadgan fatta beslut tvångsaktioner. Detom viktigaste exemplet är det militäraingripandet Irak 1990-91mot efter på Kuwait.angreppet
l själva verket är FN:s säkerhetsråd det enda internationella uttryckligenorgan somoch i förpliktande form kan besluta användande militärtom våld fredsstörare.av motDet är ofta enskilda ellerstater grupper stater står förav den militärasom insatsen. mendetta sker då efter uttryckligt bemyndigande säkerhetsrådet.av
Hur viktig denna uppgift än är och hur kraftigt än FN faktiskt har kunnat ingripa ivissa fall. kan FN i nuvarande läge inte garantera staternas säkerhet. Säkerhetsrådets

medlemmar bedömer på politiska grunder från fall till fall ingripandeett börom ske.Rådet alltså inte medagerar den automatik karaktäriserar nationellasom rättsvårdande
myndigheter. Hur olika den politiska bedömningen i olika konflikter kan utfalla framgår

rådets behandlingav frågorna lrak, Somalia,av om Jugoslavien och Burundi.
Det är angelägen uppgift fören svensk utrikespolitik att motgångartrots och besvikel-
söka stärka FN:s förmågaser förutseatt och förebygga kriser. lösa konflikter och bemötaÄven i bästa fallangrepp. är detta arbeteett på mycket lång sikt.

Det måste konstateras det iatt nuvarande läge icke är möjligt för Sverige uteslutan-attde eller i väsentlig litagradens till FN:s vilja och förmåga att Sverigesgarantera säkerhet.

ESK

ESK är organisation,en stundom beskriven fortgåendesom en tillkom vidprocess. somtoppmötet i Helsingfors år 1975. Den omfattar 53 medlemmar,nu däribland alla deförutvarande, självständiga sovjetrepublikerna.nu Organisationen har haft sin styrkadels i den omfattaratt alla europeiska jämtestater USA och Canada, Vancouver tillVladivostok. dels den i Helsingfors-dokumentetgenom att 1975 och i Paris-stadgan
1990 fastställt vissa principer för medlemsstaternas handlande grundade på gemensam-värderingar fred.ma demokratiom frioch ekonomi.

Principerna fick historisk betydelse dissidenternagenom att i de central- och Östeuro-peiska kommuniststaterna kunde använda dem i självasom argument, verket mycketeffektiva i sin kampvapen. diktaturen.mot
ESK bedriver viss fredsbevarandeegen verksamhet t.ex. utsändandegenom ob-avservatörsgrupper till krisområden och har påtagit sig medlingsuppgifter i konflikter somvanligen har sitt i etniskaursprung motsättningar. Organisationen är också viktigtettforum för förhandlingar nedrustning förtroendeskapandeom och åtgärder.
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liksomWienisekretariat ettbl.institutioner, ettvissaskapatESK a.år harPå senare institutio-demokratiskaförochCPC i Prag ettkonlliktförebyggande organförcentrum
ESK-detförsekretariatEtt s.i Warzawa.ODIHRrättighetermänskligaochner

ESK:s t.ex.fora inomantalfinns ram,Slutligen ettKöpenhamn.ifinnsparlamentet
ämbetsmannakommittén.ochsäkerhetsforum

FN:ssåsomicke,ESK harenhällighet.medbeslutfattaendastprincipiESK kan
åtgär-fredsframtvingandeellerfredsskapandemedingripamöjlighetsäkerhetsråd. att

våld.användamedlemsstaterna attbemyndigaalltsåder, att
störstaexistens, ärdessredanverketi själva avverksamhet,EsKzsintehindrarDet att

framtid.isäkerheteuropeiska enför de staternasbetydelse
transatlan-detbetydelsenunderstryksmedlemskap avCanadasochUSA:sGenom

ingenerinras attRysslands närvaroGenom omsäkerhet.för Europassamarbetettiska
medverkan.aktivryskmöjlighelhet är utani Europasäkerhetsstrukturframtida som

blirprinciperna,nämndakring desamförståndetmedtillikaomständigheter,Dessa
säkerhetsordning.ochfreds-europeiskpåi arbetetoumbärliga element en ny

iskyddsäkerhetspolitisktnågotSverigelandintei nulägetESK ett somDäremot ger
anfall.ellerhotfall av

Atlantpakten-VEU
Sovjetunionenfrån genomhotmilitärtmötaför1949 ettår atttillkomAtlantpakten

ochmilitäromfattandehargrundpaktenMed enförsvarsâtaganden. somömsesidiga
NATO.under namnetgårvuxitorganisationadministrativ somupp

istorkrig Europaförriskenochupphörtkrigetkalladetupplösts,SovjetunionenSedan
Alliansenförändrats.kraftigtuppgifterNATO:sförsvunnit hartidöverskådliginom

beslutViktigamedlemmarna.mellanpågårDiskussion häromroll.eftersöker nyen ijanuari år.lOregeringschefer denochAtlantpaktens stats-mellanmötevid ettväntas
frågortillsigsluta attkanför mötetförberedelserna manvidframkommitvadAv som beskrivnanedandenformibl.a.ESK-länder,övriga avtillrelationalliansenskring

f.d.imöjligheter atteventuella ageraPeace,forPartnershipPFPinstitutionen
berö-kommerallmänhet attiverksamhetfredsfrämjandekringfrågorJugoslavien samt

ras. januari har10denför mötetförberedelsernaochhitintillsdiskussionerna avAv
den närmareunderutvidgningnågonönskarintemedlemmarAtlantpaktensframgått att

fyraexempelvis de s.vissabara stater,härför nämns attskälenBland omframtiden.
ound-dettainträde,vinnerUngern,ochSlovakienTjeckien,Polen.Visegrad-staterna

sådanabådeeuropeiska stater,andravissaförlägetkringosäkerhetvissskaparvikligen
exempelvis degällerDettamedlemmar.bliönskarintesådanaochönskar somsom utvidgningÖsterrike. skulleVidare avenochFinlandSverige,baltiska samtstaterna

därochRysslandprovocerandeelleroroande avuppfattaskunnaAtlantpakten som
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möjligen försvåra läget för de demokratiska krafterna och till de kommunis-ge argumenttiskt-nationalistiskt-totalitära elementen. Vidare kan den frågan ställas NATO:sommedlemsstater är beredda ställa deatt till förfoganderesurser skulle behövas försom attskydda de medlemsstaternasnya säkerhet.
När det så gäller just Sveriges relation till NATO, är den första frågan de allieradeomöverhuvud önskar Sverige medlem.se som
En eventuell utvidgning organisationensav medlemskap är utomordentligt viktigenfråga från NATO:s sidasom kräver utredningarnoggranna och ingående politiskaöverväganden. De frågor skall besvarassom är bl. vilka förändringara. i fallsom av nymedlemskapstats måste företas i målsättning, försvarsdoktrin, utrustning, utbildningoch operativ planläggning. Vilken långsiktig planläggning krävs Finns politisk bered-enskap faktiskt försvaraatt svenskt territorium angreppmot Hur påverkar svensktettmedlemskap det geostrategiska läget i Europa mednorra avseende på Finland och debaltiska staterna Hur blir Rysslands reaktion

På svensk sida skulle på motsvarandeman sätt tvungenvara att överväganoggrant omoch på vad sätt landets säkerhet i händelse kris och krig skulleav verksamt stärkas
medlemskapettgenom och, icke minst, hur den fredstida stabiliteten i vårt närområdeskulle påverkas. l sista hand avgörande blir hur det svenska folket skulle förhålla sig tillså radikal omläggningen svensk säkerhetspolitik.av

Nu finns det emellertid knappast anledning frågananta att Sveriges relationerom tillNATO kommer aktualiserasatt just i denna konkreta form. Däremot är det sannolikt attSverige rätt harsnart övervägaatt medlemskap i NACC och deltagande i PFP. Sådanindirekt samverkan med NATO förenligär med militär alliansfrihet och kan ses ettsomsvenskt bidrag till arbetet på framväxande allmänen europeisk freds- och säkerhetsord-ning skriver i kap.varom
Frågan de nordiska ländernasom relationer till VEU och Atlantpakten diskuterasnedan i detta kapitel.

NACC-PFP

NACC är beståendeett deorgan medlemmarnasextonav Atlantpakten ochav deförutvarande Warszawapaktsländerna Östeuropa,i Central- och däribland alla förut-de
varande, självständiga sovjetrepublikerna.nu Finland är observatör i NACC.

NACC tillkom i första hand för Östeuropa,iatt Central-staternage och allasomaspirerar på medlemskap i NATO, möjlighet sätta sig inen iatt NATO:s mål, uppgifter
och arbetsformer lära sigsamt huratt försvarett organiseras i demokratisken stat.Därutöver har NACC också roll när det gäller konfliktlösningen och fredsbevarande
verksamhet.

PFP, dvs Partnership for Peace ibland översatt till Partnerskap för fred, är ettförarrangemang samarbete med NATO öppet för de d. Warszawa-paktsländerna samtför övriga ESK-stater vill och kan bidra tillsom samarbetet. Förslaget väntas presenterasvid NATO:s toppmöte den lOjanuari 1994. Redan kan vissa element i PFPnu skönjas.
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ramdeklaration. Dennaformiinbjudan enmed avinledsPFPmed enArbetet
dessaviktigastemedför. De avsamarbetetåtagandenallmänna somdeomfattar mer bered-Förbättraambitionförsvarsfrågor, attkontrolldemokratiski och avinsynberör

isamarbeteESKeller samtFNbeslutadverksamhetfredsfrämjande avförskapen
skallDessutomövningsverksamhet.vissochplaneringmilitärutbildningsaktiviteter.

freds-exempelvisisamverkanunderlättaföreftersträvas attrutinerenhetligamer aktivasärskiltväljer att varaskall deslutligen stater somochverksamhetfrämjande
sitthotdirekt motuppleverde ettNATO närmedkonsultationererbjudasdeltagare

ömsesidi-ingaPFPomfattarDäremotsäkerhet.sinellersjälvständighetsinterritorium.
försvarsåtaganden.ga undertecknamöjlighetfår atti PFPdeltaönskarnämnda staternade somDe nyssav bilateralai deinnehålletkonkretadetinledsförhandlingarvarpå omramdeklarationen.

NATO.ochlandvederbörandemellanskall slutasavtal som

Balladur-planen
särskildaskapatillsyftar arrange-atti Europa.stabilitetspaktkalladofficielltPlanen,

blikanDen ettminoriteter.skyddtillochgränstvister avundvikandeför avmang fredeneuropeiskaden somallvarliga hot motdetmötapåarbetetiinslag attvärdefullt
tillgjortsÖsteuropa. harDenochCentral-i numotsättningarnaetniskadeutgörs av

3.kapitelEU-aktion sesamfälldförföremål en

Europarådet
demellansamarbetebefrämjaförmedverkan attsvenskunder1949skapadesRådet

jämtei Västeuropa,ländernaidagärMedlemmari Europa.demokratiska staterna
ochRumänienLitauen,Estland,Bulgarien,Visegrad-staterna,deTurkiet. samt s.

Slovenien.
rättigheter-mänskligadeskyddkonventionerflerai avresulterat ombl.harArbetet a.
Samarbetetefterlevnad.konventionernasövervakardomstolochkommissionEn enna. lettoch haromfattningimponerandeharområdenrättsligaoch enkulturellaolikapå

konventioner.flertaltillfram ett
försam-parlamentariskrådgivandeochministerkommitte enverkarRådet engenom

kommittéer.funktionellaantallingjämte stortett
frågor. Densäkerhetspolitiskaochutrikes-ifatta beslutbefogenhetingen attRådet har
deltagandeför demötesplatsviktigtillutvecklatsharförsamlingen enrådgivande

politiskhaftharbindandeickeärresolutioner menparlamentariker. Dessländernas
i deriktningdemokratiskiutvecklingenpåverkabl.år attpåbetydelse. genoma.senare

Alltefter-dominans.sovjetiskunderståtttidigareländerösteuropeiskacentral- och som
demokrati ochpågrundatsamhällslivutvecklatochfrihet ettsinvunnitdessa statersom

rådet.iinträdevunnitochsöktdeekonomi harfri
blirskapatEuroparådet ettkonventionerochsamarbetsformer somnätverkDet av

samarbetet.alleuropeiskaframtidai detinslagviktigt
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Nordiskt samarbete

l den svenska debatten framkastas tidvis förslag säkerhetspolitisktettom och i sistahand militärt förpliktande samarbete mellan de nordiska länderna. Det har med rättapåpekats de fem ländernaatt i det läge skapatsnya Sovjetunionenssom genom upplös-ning har väsentligt störreen rörelsefrihet än tidigare. Sverige och Finland behöver inte
på sätt tidigaresamma bevisa och bekräftasom sin vilja till självständigt handlande för

undanröjaatt misstankar i Moskva. Danmark och Norge behöver inte låta sitt medlem-skap i Atlantpakten hindra eller begränsa det säkerhetspolitiska samarbete med de tvåandra kanstaterna beflnnas önskvärt.som
Med tanke på de nordiska ländernas starka säkerhetsintressengemensamma lederdetta i första hand till den slutsatsen alla möjligheteratt kan och bör utnyttjas för attutveckla näraett samarbete på sådana säkerhets- och försvarspolitiska områden somförsvarsmateriel. utbildning. underrättelsetjänst, kommunikationer och kanske vissplanläggning. Det kan också tänkas dagordningenatt för fortlöpandede mötena mellande nordiska utrikes-, respektive försvarsministrarna kommer omfattaatt även gemen-säkerhetspolitiska frågor.samma Kanske kan nyordning tänkasen innebär närsom attnågot ländernaav noterar ökad spänning ien Nordeuropa eller utmaning sinen motsäkerhet, särskiltegen ett möte omedelbart inkallas för konsultationer föroch diskussion
möjliga åtgärder.av

En och ömtåligare frågaannan är länderna skulle viljaom gå längre och åta sigömsesidiga försvarspliktelser i händelse kris och krig. Just dennaav fråga hade aktualitetför halvsekelsnart ett sedan.
Åren 1948-49 förhandlade Sverige, Danmark och Norge försvarspaktom en som varavsedd innehålla bindande försvarsåtaganden av typsamma kom skapassom senare attAtlantpaktengenom och då redan förelåg i Brysselpakten, omskapadessom tillsenareVEU. En förutsättning för svensk medverkan alla ländernaatt skullevar driva neutrali-

tetspolitik och således inte göra några militära åtaganden andragentemot länder eller enssådanaacceptera åtaganden från andra länder.
Ett sådant projekt äri nuvarande läge uppenbarligen orealistiskt. Danmark och Norgestår kvar i Atlantpakten och kan inte samtidigt medlemmar i friståendevara nordiskenpakt.
Ett förpliktande försvarssamarbete mellan de nordiska länderna torde alltså endast

tänkbart delvara geografisktsom vidare försvarsanordning.av en Därvid erbjuder sig iprincip. så läget kan bedömas,som tvånu möjligheter. Antingen skulle de nordiskaländerna kunna ansluta sig till VEU eller också skulle Sverige och Finland kunna anslutasig till Atlantpakten.
Vad förstadet alternativet beträffar är det Danmarks officiella ståndpunkt inteattansluta sig medlem till VEUsom väl kvarståmen observatör. Sverigesom har sagt attfrågan saknar aktualitet och får prövas och när Sverige vinnerom inträde i EU.
Om de nordiskatre kandidatländerna inte blir medlemmar EU, skulle de ändåav rentteoretiskt kunna ansluta sig till VEU i princip, enligt fördragstextensom oberoende av
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dock dennapolitik ärpraktiskländer. IeuropeiskaallaföröppetärEU-medlemskap,
VEU. Detimedlemsländernaledandedegjorts klartvilketutesluten,möjlighet av

iinträdaskullei EUmedlemskapfalliocheller NorgeFinland aväveninnebär att om
vilja,skullesådetkan, ävenintesåledesi EUmedlem omblirinteSverigeVEU, ett som

iNATO, Norgeochi EUDanmarkmedalltsåutveckling,sådanEni VEU.inträda
NATO,kanskeVEU,ochi EUeventuelltFinlandVEU,ochEUeventuelltochNATO

splittringallvarligbetydaskulle avNATO,ochVEU ensåväl EUutanförSverige som
hänseende.säkerhetspolitisktiNorden

nordiskadevilliga accepterasida är attsinåVEU-staternaställasfrågankanHär om
förpliktel-försvarspolitiskabestämdasigåtaskulleDe nyamedlemmar.länderna som ochgeografiskttillhjälpmilitärlämnaskyldighetmedföra attskullehandsistaivilkaser beslut,svårtför dem ettmåsteDet varaområden.avlägsnakommunikationsmässigt
försvarsigåtaAttländerna.nordiska avdeskulle ettbaraåtagandena avavsesärskilt om

avgörande.besvärligtneutralt ärSverige ettärdålägeiFinlandexempelvis ett
iAtlantpaktentillanslutningalltsåFinland ärochSverigeföralternativetandraDet

kommerdelSverigesFördå har.revideringensannolikaefter denpaktenformden som inte,elleri EUinträttlandetsigFinland,Ombetydelsefull. vareblihållningFinlands att
Sverige bör taaktualiserasfråganskulle omAtlantpakten,imedlemskapsökaskulle

falliland annatvårtanföras är attkommerdå attEtt argument somsteg.samma NorgeiNATO-ländematvåde norr,mellanmellanställningegendomligikommer en svåraremilitärt attochpolitisktblirkrigkris ochfallidetochFinland. att avoch
hållning.neutralupprätthålla en andraochkrävasnytänkande attkommer ettsplittring hotarsådandåsituationl enen kandetMenförutses. avvarainteblir kandessaVilkadiskuteras.lösningar attmöjliga

hindratilljustsyftande att en1948årframkomplanerinra somenintresse att om
splittring.nordisk

förhandlingarnaskandinaviskaderegeringen närbrittiskadenutarbetadesPlanen av
Utgångspunktenjanuari 1949. varisammanbrottsittinförstodneutralitetspaktenom förliabilitybördastrategiskenskulleSverige,Danmark, varautanochNorgeatt manifes-klartförhandlingarnaunderSverigesutnyttjabordeManAtlantpaktsstaterna.

gickIdén utskandinaviskatvå grannarna.med desigsolidariseramilitärtviljaterade att
tvådesamtidigtförsvarspakt somingåskulleNorgeoch egenDanmark enSverige,på att
ochnorskaOm deskedde.vilketAtlantpaktensig till senareanslötländernasenare sovje-exempelvisaktualiserades, engenomAtlantpaktenenligtförpliktelsernadanska

Sverigeskulleförföremålblevinte angrepp,självadeTyskland,attacktisk menmot
denågotfallför det attendast avkrigetiinträdaskulleSverigeicke-krigförande.förbli

fallisigåtagitprincipiSverige avnågotfysiskt somländernaandra angreps,två
tillhjälplämnaNorgeochDanmarkskulleSverigeOmpakt.skandinavisk angreps

Sverigeanfallfall motiskulleAtlantpaktsländerna avövrigaDeförsvar.Sveriges
hjälp.lämnainteSverige, attmedsamrådaförpliktade attbaraformellt sätt vara Sveri-tillfredsställaskulle kunnamöjligensådant arrangemangansågBritterna ettatt

ochlägegeografiskaspeciellalandetstillhänsynmedintressensäkerhetspolitiskages
tradition.historiskasärskilda
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Det är uppenbart Uppslagetatt när det presenterades icke hade några utsikter attrealiseras. Ett skäl de svenskaattvar statsmakterna helt säkert hade det stridaansett motde krav på strikt neutralitetslinjeen särskilt aktuella till följdsom var detjust vid denavtidpunkten begynnande kalla kriget. En svensk anslutning till aldrig såett begränsat
militärt samarbete med medlemmar i NATO ansågs då kunna uppfattas ställ-ettsomningstagande med udden direkt riktad Sovjetunionen.mot Konsekvenserna skulle ha
blivit ökad spänning i Europa i fredstidnorra och stegrade krigsrisker för alla de
nordiska länderna i händelse krig.av

Läget är uppenbarligen Menett annat.nu tanken idag har bärkraftom är därmed inte
givet. Vi har självfallet inte velat rekommendationge en endastutan bidra till endiskussion säkerhetspolitiskaom alternativ kan komma aktualiserassom att i fram-entid.

Sammanfattningsvis vill redovisa vår uppfattning alla de möjligaatt kontakter och
samarbetsformer här bör betraktassom antytts i det allmänna perspektivet arbetet påavframtida alleuropeisk freds-en och säkerhetsordning. Vi ägnar följande kapitel åt endiskussion detta arbete.av
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ochfreds-europeiskNy6
säkerhetsordning

tillvaratasbästsäkerhetframtidaSverigesuttalatklarthar attstatsmakternasvenskaDe
målsättningsäkerhetsordning. Dennaochfreds-europeiskför eninom nyramen

SverigeOmnärvarande.Sverige ärdärsammanhanginternationelladefullföljs i alla
syfte.i dettautnyttjaskraftfulltGUSideltagandet attsvenskadeti kommerEUinträder

iordning hareuropeisktillskapandetochenande nytill Europas av enmedverkaAtt
Detta ärmedlemskap.för svensktväsentliga målendeangivits ettverketsjälva avvara

medverkaninnebärutrikespolitiki svensktraditionlångvariga sommed deni linjehelt
säkerhet.kollektivbyggaförsökallatill att

kapitel,föregåendei attutvecklatsriskerar det,utanför EU,förblirland somvårtOm
internatio-enskildfårSverigemarginalisering.drag somharsituationihamna avsomen

sinförSverigeblirSamtidigtutvecklingen.påverkamöjligheterminskade attnell aktör
tillkommerverkligenfredsordningformnågonberoende attalltmer av nysäkerhet av

stånd.
konturer.medbegreppsäkerhetsordning ännuär ett vagaochfreds-europeiskEn ny

utformning, kankonkretadessenighetliksominnebörd,närmare omdessKlarhet om
historisklångvarigvinnas process.endast genom en

avlägsetuppenbarligen ärmåletochkan lämnasÄven uttömmandeinget nusvarom
ledabörprinciperochmålallmännade somredanmöjligtdet att angebör nuvara

strategi.krävsDettänkas.kanförändringar eninstitutionellaoch dearbetet som
respekti-NF,säkerhetssystem.behovet nyttupplevdes ettvärldskrigentvåEfter de av

tillfälle.erbjudskrigets slut nyttkalla ettEfter detskapades.FNve
påinriktassjälvfalletarbetetmåste ensäkerhetsordning,globalgällerdetNär en
på detVad kan göraseffektivitet.ochbefogenheterFN:sförstärkningochrevision av

länderfall mellan Europasi dettaregionala planet,
medkonflikteruppkommandelösaochuppgörelserväpnade atthindraMålet är att

medel.fredliga
uppkomma.får tillåtasgränslinjersäkerhetspolitiskaInga nya

ochsjälvständighetpolitiskasinhotuppleva motlevakunna attskall utanAlla stater
förhindras.prisvarjetillJugoslavien måsteintegritet. Ettterritoriella nytt

allamellansamarbetenärakrävsDetlägesådantuppnåkan ett ensam.Ingen stat
andrespå denvinnaskanintesäkerhetdensamfálldpå attgrundat enessynstater en

bekostnad.
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Det organisatoriska uttrycket för sådant tillståndett är någon form kollektivav
säkerhetsstruktur förutser och löser konfliktersom och möter hot och utmaningarsom

handlande.genom gemensamt
Grunden lagdär den inom för ESK igenom december 1990ramen Paris-antagna

stadgan. Denna är föruttryck långtgående värdegemenskap innehålleren och i själva
verket alla de politiska och intellektuella bör leda arbetet.normer som

Vad metoderna måste arbetet byggaavser på de existerande samarbetsformerna, av
vilka de viktigaste är EU och ESK. NATO och VEU. NACC och PFP Balladur-samt
planen och Europarådet. Det gäller i första hand finna rimligatt arbetsfördelning demen
emellan.

Kanske ambitionerna i det korta perspektivet inte kan sträcka sig mycket längre än så.
Men målet på sikt måste fastare och enhetlig,vara en samtidigt flexibel,mer men
struktur inom alla vinner denstaternavars ram säkerhetyttre är förutsättning forsom en
freden. för skyddandet miljön föroch folkens sociala välfärd.av

EU, så väsentligt har bidragit till stabilitet isom Västeuropa. kan spela katalytisken
roll utsträckas österutatt och i sistagenom hand olika omfatta helagenom arrangemang

Östeuropa.Central- och inklusive Ryssland.
Det är uppenbart liten europeiskatt Sverigeen harstat de största chansernasom att

konstruktivt bidra till alleuropeisktett nytt system medlematt påverka EU:sgenom som
inställning och verksamhet.

ESK den naturliga geografiska tillger det och har redanramen systemet utvecklatnya
viss kapacitet i fråga olikaen slag preventiv diplomatiom och fredsbevarandeav

aktioner. ESK har den väsentliga fördelen likaberättigadpå fot inbegripaatt både USA
och Ryssland.

NATO besitter integrerat och effektivtett försvarssystem och kan efter nödvän-en nu
dig översyn sina uppgifter och utvidgningav österut i någon form sitten geografiskaav
verkningsområde leverera den nödvändiga militära komponenten. USA:s fortsatta enga-

är avgörande betydelse.gemang av
De central- och östeuropeiska länderna har uttryckt önskan möjligtattcn snarast

vinna inträde i NATO.
VEU har förklaratsredan NATO:s europeiska pelare och kanvara tillsammans med

NATO utveckla viss militär kapacitet till skillnaden från NATOzs,som, även kan
utnyttjas för uppgifter utanför Europa. VEU har redan vissa kontakter med Visegrad-

och de baltiskastaterna liksomstaterna med Bulgarien och Rumänien.
NACC och PFP, inbördes förhållande icke ärvars närmare definierat. är avsedda att

alla Europas i förengagera stater säkerhetspolitisktett system samarbete och erfaren-att
hetsmässigt förbereda dem för militär samordning, i första hand för fredsbevarande
aktioner.

Balladur-planen kan bli redskap för bekräftaett gränsernasatt okränkbarhet och de
etniska minoriteternas rättigheter.

Europarådet slutligen sina medlemmar demokratisk legitimitetger bören ettsom vara
villkor för deltagande i säkerhetssystemet. Det bör tilläggas i den demokratiskaatt
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sociala välfärd ifor medborgarnasinnefattas detbörlegitimiteten även somengagemang
europeiskavisas alla deformervarierande staterna.av

tillbyggstenaroch kan levererakompletterar varandra ettorganisationerAlla dessa
integration. derasMeneuropeiskfördjupadsuccessivtallomfattande system.nytt en

Funktionernaetappvis. ärmåste skeproblem ochgivetviserbjudersamordning enorma
vill intesitt revir ochförsvararorganisationskiljaktigt. Varjemedlemskapet ärolika och

forverkningsfált. återstårDetochbefogenheterrespektivesinanågragärna avuppge
tålmodigt långsiktigt arbete krävsfinna sina roller. Ettoch länderinstitutionerbåde att

enhetligtdem allamellansamarbeteså nära att ettfor åstadkommaalltså meraettatt
sikt skapas.kanpåsystem

inklusiveledande makterna,självfallet deblir avgörande äri sista handVad omsom
allmäntbetjänadesiktintressen på systemsina nationella nyttfinner ettRyssland. av

for ändamålet.fall vill utnyttjaiinstitutioner de såvilkaoch
förtroendet växaansträngningarligga oavbrutna attmåstefor arbetet attTill grund

ochsig vid öppetvänja näraoch demdeltagande ettde attmellan alla attstaterna
inteutvecklingen i Rysslandförutsättning ärrådet. Enförsvarsompå attsamarbete. även

Östeuropa nationalistisk ochfruktafår anledningochi Central-folkenblir sådan enatt
utrikespolitik.expansionistisk rysk

ochhållning öppenhetfår inte uteslutaordningeuropeiskVisionen avenen nyav
tillaktivt medverkaberedskapvärlden ochdelarandra attgenerositet engentemot enav

förutsättningnödvändighållningsådansjälva verket ärutveckling ldär.fredlig enen
europeisk säker-målsättningen meduppnåendetochfor tillkomstenbåde nyenavav

hetsordning.
freds- ochfram tillsmåningom nåså gemensamtmetoderna ettgällerNär det så att

finna nyttigtdetkommerövertygadevi för del attvår staternasäkerhetssystem är attom
för tillsam-konferenstill allmänsekelskiftet sammanträdaföre attnödvändigtoch att en

vilkakonstitueras ochalleuropeiskt skulle kunnahur sådantreda systemettutmans
Sverigetill fornaturligtliggakundemed. Det attkunnaskullebefogenheter det utrustas

initiativet iskallSverige blir medlem EUOmkonferens.till sådaninitiativet avta en
uppgiften blirfalli vilketEU,Sverige inte medlemBlirdär.första hand drivas av

andrasökas på vägar.framtida får stödsäkerhet,for Sverigesviktigdubbelt
blodigt krig iFörvisso pågårhistoriskt unikt läge.sig i ettbefinner ettEuropa ettnu

ofta etnisktkonflikter,finns risk for ytterligareFörvissoland.europeiskt ursprung.av
framtiden osäker.Förvissonynationalism. äraggressivoroande tecken påfinnsFörvisso

fredstabilitet ochsäkrafinns stark strävangastkramningkrigets attefter kallaMen en
svårigheternainstitutionella änpolitiska ochinsatser. Hur destoragemensammagenom

tillkontinent envåruppgiften helagörainför avgörandedeni Europa attstårär nu
hädanefter blir otänkbart.krigfredens ö. där
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Sammanfattning7

Kapitel l

efterkrigstidensäkerhetspolitik underochutrikes-Svensk

Politi-redovisas.världskrigetefter andrasäkerhetspolitikensvenskaför denGrunderna
storkrigutanförsighållaför Sverige ettutsikternatill öka atthandi förstasyftadeken att

främstSverige.Samtidigt söktestabiliteten i Norden.ochskydda lugnetochi Europa att
kollektiva ansträng-fredens skyddtillmedverkai FN.deltagandeaktivt genomgenom

ningar.
respektingivandestöddesneutralitetspolitik. Denför ettallmäntkalladesPolitiken av

försvar.
ochomfattandevinna nära,strävanprägladestill EG attförhållandeSveriges av en

viktigt avtalneutraliteten. Ettbevaranderelationer under omekonomiskavaraktiga av
politisktlängeansågsmedlemskapfullt1972slöts år somfrihandelindustriell men

omöjligt.
på avgö-1989 harfallBerlin-murens ettefterutvecklingen i EuropadramatiskaDen
Sverigeförmöjligtdåblev attsäkerhetspolitiska Detläget.detförändratrande sätt

1991.skedde årDettamedlemskap.ansöka om
på1992 gårårriksdagendefinierades utsådan densäkerhetspolitikensvenska avDen

skalllandvårtsyfteDessalltjämt består. attalliansfrihetenmilitära varaangesdenatt
förutsätterPolitikennärområde. attikrig vårthändelse enneutralt ikunna avvara

upprätthålls.försvarsförmågabetryggande
utrikespolitik.svensksidorför andraocksåVi redogör av

säkerhetspolitikenutrikes- ochsvenskatotalaför den enföljderna avDet är om
handlar.utredningenMaastricht-avtaletanslutning till som

Kapitel 2

miljöninternationellaDen

förändringar undersäkerhetspolitiskadramatiskai deför huvuddragenVi redogör som
medfrån lägeViisärskilt Europa. sägeromvärld. ettinträffat i vår attårende senaste

situation medkriget] harkalla[underspänning detsäkerhetspolitiskrelativt stabil en
isin bakgrundharriskerpå depekarBlandavspänning uppstått.instabil annat som

nationalistiska stäm-aggressivtförstärksmotsättningar vilkareligiösaochetniska av
ningar.
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Med tanke på dess direkta betydelse för Sverige uppmärksammas utvecklingen i och
kring Ryssland särskilt.

Rysk utrikespolitik kommer i mycket bestämmasatt den inrikespolitiska utveck-av
lingen. Den viktiga. kanske avgörande frågan blir de årens demokratiserings-senasteom

innebär varaktig Förändring ellerprocess endast historisken Utvecklingenparantes.en
intehar varit entydig. vilket bl.a. belyses händelserna i Moskva i oktober 1993.av

Resultatet valen den 12 december 1993 kastar skuggaav framtiden.överen
Om den hittillsvarande politiska och de därmed förbundna ekonomiskaprocessen

reformerna fortsätter i Ryssland. kan den nuvarande politikenantas att kommeryttre att
fullföljas. Denna betyder aktivt och positivt deltagande iett politiskt och ekonomiskt
samarbete siktemed på undvikande Äventyrkonflikter fredensoch befästande.av av

Afghanistan dåär uteslutna.typen Däremot består självfallet risken besvärliga mot-av
sättningar till främst vissa förutvarandegrannstaterna, de sovjetrepublikerna medav

ryska minoriteter. Motsättningarnastora kan skärpas till akuta konflikter, kanske med
militära intermezzon. Att Ryssland skulle vilja och våga militärtanvända våld i stor
skala får dock övervägande osannolikt.anses

Allvarligare blir läget auktoritär regim med repressiv inrikespolitiskom en mera och
revanschistisk äventyrlig utrikespolitisk målsättning över makten i Moskva.tar sigvare
detta sker beslut i parlamentet eller på grundgenom eller kupp. Då kommerav uppror
det internationella läget allmänt skärpas farhågorochatt sprida sig isett grannländerna

Ryssland i någon form ånyo villatt vinna politisk och militär hegemoni över dem.
Risken för våld eller hot våld kan öka. Särskilt konflikt mellan Rysslandom och deen
baltiska eller Ukraina skullestaterna kunna hotfull för hela Europa.vara

För svenskt vidkommande skulle främst konfrontation mellan Ryssland och deen
baltiska skapa allvarlig situationstaterna skulle ställa Sverige infören svåra avgö-som
randen.

Dock det Ävenär ryska handlingsutrymmet inte obegränsat. auktoritär regimen
kommer starkt beroende politisktatt och ekonomiskt frånstödvara väst. Försvars-av
makten kommer med undantag kärnvapnct under lång tidatt dcsorganiseradav ochvara
försvagad. Rysslands i väst många blivit fungerande demokratier efter-grannar varav
strävar och har förvärvatdelvis även säkerhetspolitiskt relevant anknytning tillen
västliga organisationer.

Integrationen i Västeuropa fortgår. även dynamiken år 1992 betydligtom var svagare
tidigare.än Under år 1993 trädde Maastricht-fördraget ikraft och de instrument,nya

bl. inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området.a. därmed till förfogande,stårsom
kan betyda intensifierassamarbetet fördjupas.att och

omfattandeEn diskussion pågår stärkande Europas stabilitetom och säkerhet i detav
läget. Viktigast är överläggningarnanya mellan Atlantpaktens medlemmar om en an-

passning pakten till uppgifter och formerna förav säkerhetspolitisktnya om samarbete
med de central- och östeuropeiska länderna jämte Ryssland. Resultatet dessa över-av
läggningar kommer framläggas vidatt möte den 10-11 januariett år 1994 mellan
medlemsstaternas och regeringschefer.stats-
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alleuropeisk freds- ochsiktpåi skapandetledkanArbetet ett av en nysomses
därtill i kap.Vi återkommersäkerhetsordning.

den endasönderfall USAefter SovjetunionensframstårplanetgloblalaPå det som
sigkan göraekonomisk styrkamilitär ochi besittningstormakten.verkliga somav en

avseendeinletts,nedrustningsprocessSamtidigt harvärlden.i alla delargällande enav
och kärnvapenstridsmedelkonventionelladelsinterkontinentala kärnvapen.dels trupp.

Ryssland.USA ochkraftigt i bådeminskarustningarnakommitvilkeni Europa. att
säkerhets-denbehandlautförligt ämnet,slutligen erinra attvillVi attutan meraom.

Spridningenövrigt.ifrån världenisoleradinte kanisituationen Europapolitiska avses
katastrofalrättigheter,mänskligakränkningarmiljöförstöringar.kärnvapen. avgrova

inbördes-fortsatta krig ochbefolkningsökning,okontrolleradekonomisk nöd.social och
kräver desäkerhet ochEuropaspåverkar ävenAsien problemAfrika och ärkrig i som

insatser.europeiska ländernas

Kapitel 3

GUSoch EUi EGsäkerhetspolitiska samarbetetutrikes- ochDet
samarbeteiuppgifter dettaochSveriges rollsamt

deanalysochredogörelseinnehållerDetgivetvis centralt.kapitel avär enDetta en
och säker-utrikes-GemensammadenMaastricht-fördragetibestämmelser avsersom

förbeslutsformerochmedel, ämnenmål.frågornabehandlashetspolitiken. Där om
GUS.förkortningensvenskadensamarbeteför dettaVi användersamarbetet.

i GUS.behandlassäkerhet kanmedlemmarsdessunionens ochfrågor rörAlla som
stärka denfreden ochbevaraintressenochvärdenunionens attsamtskyddaMålet är att

medlemslän-stödjasskallpolitikenöverenskomnaDensäkerheten.internationella av
solidaritet.ömsesidiglojalitet ochandaiderna aven

långvarigpragmatiskt underutvecklassannolikt process.kommerSamarbetet att en
olikai tvåGUS harbehandlasskallämnesområdenkonkretaBeträffande de som

exempelvisregionergeografiskai vissasituationengäller delsDetnämnts.ämnesgrupper
Östern Sydafrika, delsochMellerstaÖsteuropa. Jugoslavien.förutvarandeinklusive det

nedrustning. vapenhan-fortsatta ESK-processen.denfunktionella områdenvissa som
aktioner.fredsbevarandeochkärnvapenicke-spridningdel. av

varitGUS haribehandladeblieller väntassamtliga de ärämnenVi att somnoterar
sig alltsåi GUS-arbetetmedverkautrikespolitik. Att teraktiv svenskförföremåloch är

angeläget.naturligt ochbådesynpunktsvensk somur
ståndpunk-fastställandei GUSverkningsmedlen ärhuvudsakliga gemensammaDe av

aktioner.samfälldabeslutochter om
överstatligtmellanstatligt, inteGUSenhällighet. är ettfattas medi GUS ettBesluten

samarbete.
krigisktföretag,i regionaltsin vilja deltatvingasalltsåmedlemsland kan motInget

förpliktaslandnågotinte heller mottaSjälvfallet kanland.främmandeieller annat.
territorium.sittpåfrämmande trupp
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Kravet enhällighet, alltså i principom förvetorätt varje land, gäller allmänt men
reglerna skall itolkas anda allmän solidaritet ochen föresatsmedav verkligenatten
till stånd beslut närhelst så är möjligt.gemensamma Detta är något förplik-änannat en
telse medlemmarna motvilligt har fogasom sig Häratt rör det sig själva kärnan iom
medlemskapet.

EU är sammanslutning självständigaen tillsammansav stater vill förverka vissasom
mål. Ingen går igemensamma unionenstat med baktanken sabotera dess arbete.att

Den ansluter sig för denatt intresse i främjaett eget vissaser att gemensamma
intressen samfällt handlande.genom

Vi diskuterar utförligt det sätt på vilket försvarsfrågan behandlas i GUS. Vi konstate-
redan medlemskapet iatt sig, ävenrar bortser från GUS, harom säkerhetspoli-man en

tisk betydelse. Genom den fortgående samhälleliga integrationen skapas nätverkett av
ömsesidiga beroenden mellan medlemmarna. En solidaritet dem emellan framväxer

innebär någon dematt råkar insom i säkerhetspolitiskom av kris, de andraen medlem-
inte kan ställa sig likgiltiga ochmarna förväntasde iatt någon form lämna sitt stöd. l

bästa fall kan redan sannolikheten sådan uppslutning verka avhållandeav en på den stat
varifrån hotet kommer.

Självfallet är solidariteten ömsesidig. En blirstat medlem EU kansom av ta
ställning till riskfyllda situationer den möjligen inte skullesom berörasannars av.

Vi har gjort den avvägningen för Sverigeatt medlemskap iett EU även formellautan
försvarsförpliktelser innebär nettofördel, säkerhetspolitisktetten plus.

Den utrikes- och säkerhetspolitikengemensamma omfattar frågoralla berörsom
unionens säkerhet inbegripet utformningen långpå sikt försvarspolitikav en gemensam

med tiden skulle kunna leda tillsom försvar.ett Engemensamt medlems förpliktelser
när det gäller försvaret alltså endast delta i utformningenavser att på lång sikt av en

försvarspolitik.gemensam
Ett försvar,gemensamt varmed förståsmåste ömsesidiga försvarsförpliktelser och

något slag militär integration,av möjlig framtida formanges som samarbete.en av
Medlemskap i EU förenligtär med militär alliansfrihet, deltagande i gemensamt

försvar detär däremot inte.
När unionen fattar beslut påett något försvaret,sätt rör kansom den anlita Västeuro-

peiska unionen VEU för utarbetande och genomförande beslutet. Som praktisktav ett
exempel på beslut denna innebörd har nämntsav utsändandet observatörerav en grupp
till ex-J huvudsakligen bestående icke beväpnade militärer. l företagdettaav
deltar Sverige med antal observatörer.ett

En medlemstat i Europeiska unionen så önskar kan bli medlem ellersom observatör i
VEU. Observatörskap förenligtär militärmed alliansfrihet, medlemskap är det däremot ,
inte. ,

Det framgår Maastricht ävenav att mycket långt drivenen utrikes-,gemensam
säkerhets- försvarspolitikoch inte i sig medför förpliktelsernågra ansluta sig tillatt VEU
och militärt sigatt till försvarengagera medlem förutsättsav annan som angrepp.
Maastricht hindrar alltså inte medlem driva alliansfrien att politik.en
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meningmedlemsländersframhållas mångadet är attmåsteklarlagts.dettaNär att en
naturligt kommerförverkligas.allteftersom densäkerhetspolitik.utrikes- ochgemensam

hänvisarförsvar. Manstödjasdenfrågan låtaaktualisera gemensamtettatt avatt om
förfärdriktning börvision.politiska dentill dendetta ärgärna gemensamsom varaatt

försvarspolitikenformuleringen deniochmedlemmaralla att gemensammasom anges
försvar.tillledatiden skulle kunnamed ett gemensamt

försvar saknarifrågan deltagandeSverige deklarerat gemensamthar att nuom
ellermedlemskapställningstagandei kanvid medlemskap EUaktualitet. Först ett om

for del.svenski VEU skeobservatörskap
framtidenfrågan iföregående åtaganden närfritt obundetochSverige står alltså av

Denna pröv-försvarssamarbete.i förpliktandedeltagandeuppkommereventuellt ettom
säkerhetspolitiska och medlägetdå rådandebakgrunden detfåining då ske mot av

harbedömas. Mande då kannationella intressena sådanatill svenskahänsynstagande de
unionensEuropeiskahindrainte skall denSverigesida ocksåfrån svensk sagt att

tilltiden skulle kunna ledaförsvarspolitik. med ettutveckling mot somgemensamen
försvar.gemensamt

viljafall skulle ochförekommandeSverige ivilken rolldärefter frågandiskuterarVi
i GUS.spelakunna

driva lång tidvärderingar och ståndpunkter sedanhävdaSverige kan väntas som
frågor nedrustning.utrikespolitik. kan gälla FN.Det rörkaraktäriserat svensk som

Östern.Mellerstau-länderna ochbaltiskafolkrätt. de staterna.
iståndpunkterSverige i företrättdiskussion i GUS underlättasEn stortatt somav

EU-medlemmarnas.medöverensstämmerstort
betydelsefullmöjligheten inom mycketfår Sverigeimedlemskap EUGenom gruppen

frågorna.i olika Omintressen desärskilda synpunkter ochför sinaverka enstater attav
internationellha långt störreståndpunkt kommer denför singehörliten vinner attstat

haftfrågaigenomslagskraft än attstaten agera ensam.om
Även inflytandeinternationellti vinnaEU kan ökatmedlemskapSverige genomom

internationellauppvisar i fleraSverigeprofilsärskildasamtidigt dengäller att som
självfallet dentydlig.mindre dockblisärskilt i kommerFN. utan attsammanhang. att

befaras utomståendekunnaskulleriskerar utsuddas. Detidentitetennationella attatt
Sveriges inställning allasigjust närnaturligt förhöralikainte finner det vetländer att om

ståndpunkterföreträdaprincip utåti i harEU ochland samrådervårt att somsammaatt
gjortserfarenheter småsjälva verket pekar delunionsmedlemmar.övriga som av
sig sittdärriktning. Man tyckeriexempelvis Danmark.medlemsländer. motsatt se
tredjeframhålls länder.följd medlemskapet. Dettillinternationella inflytande öka attav

land medmindre EUland. gärnakontakt med någotofta sökersärskilt u-länder. ett
sina synpunkterför via denna kanalförbindelser.traditionellt godavilket de har att

unionen.såvitt möjligt beaktadeframförda till och av
inflytan-internationellaSverigesuppfattningredovisar viSammanfattningsvis vår att

viktiga i svensktraditionellt varitför intressenverka mål ochmöjligheterochde att som
Vi också kunna sägamedlemskapet.utrikespolitik öka attkan väntas anser ossgenom

3 4-0 34l l
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bland medlemsländerna hälsar svensk medverkan i denman utrikes- ochgemensamma
säkerhetspolitiken intessemed och förväntan.

misstaIngen skall sig på medlemskap i EU medför långtgåendeatt förpliktelser av en
Sverige inte tidigare haftart överväga eller åtagit sig. ingenMensom att skall heller tro

Sverige härmed kontrollenatt sinöver utrikespolitik. Vad det handlaruppger äregen om
samla de europeiska till samfälltatt handlande för främjandestaterna av gemensamma

värderingar intressen.och
Sveriges inträde i EU och deltagande i GUS innebär historiskt vägval,ett avgöran-av

de betydelse för Sveriges ställning i Europa ioch världen för oöverskådlig framtid.

Kapitel 4

Vissa EU-frågorandra utrikespolitisk betydelseav

Vid sidan GUS omfattar EU-samarbetet antal sakområden direktett ellerav stort av
indirekt utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse för de deltagande länderna. Vi redogör
för dessa områden.tre av

Utrikeshandelspolitiken är centralt samarbetsområde. principI bedriverett de delta-
gande länderna politik på detta område. Många de handelspolitiskaen gemensam av
åtgärderna utrikespolitiskahar konsekvenser. flera falll har de vidtagits i utrikespo-rent
litiskt syfte och ibland haft karaktären sanktioner. Sådana åtgärder har sin tidpåav
vidtagits exempelvis Sovjetunionen. Polen Sydafrika.ochmot De motsvarades vanligen

åtgärder vidtogs Sverige antingen eller till följd FN-beslut.av autonomtsom av av
ÖsteuropaHandelsavtal med u-länder liksom länder imed Central- och oftahar haft

till syfte förmånlig behandling stärka dessaatt länders exportmöjligheter ochgenom
bidra till ekonomisk stabilitet. Ofta inkluderas i avtalen bestämmelser förrespektom
mänskliga rättigheter.

EU bedriver utvecklingssamarbete med bidrag från medlemsländerna.ett eget Moti-
överensstämmer i med dem förgäller den svenska biståndspolitiken.stortven som

EU:s biståndspolitik utgör komplement till enskildade ländernas politik.ett Inga
principiella förändringar det svenska biståndet är således fallivänta medlem-av att av
skap.

EU:s tredje pelare omfattar rättsliga inrikesoch frågor såsom civil- straffrätts-ochs.
ligt samarbete. narkotikafrågor. mafliaverksamhet. terrorism flykting- asylfrå-ochsamt

Flera frågordessa har utrikes- och säkerhetspolitiska implikationer och kangor. av
innebära hot uppmärksammas inom GUS. Det kan då bli samspel mellan GUSsom ett
och tredje pelaren.
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Kapitel 5

ifall icke-medlemskap EUpolitik iSveriges läge och av

Sverigeför falldethaft konsekvensernadirektiven också undersökaEnligt har attatt
fråga blirföras denna medkaninte blir medlem EU. De omresonemang somav

hypotetiska.nödvändighet teoretiska och
först miljö i vilken Sverigeförsöker föreställa internationella skulle haVi denatt oss

iskiljer sig inte väsentligt från situation skildrats kap. Dedenverka. Dennaatt som
främst möjliga förändringar i Finlandssig tillvariabler har räkna med knyterattman

inte Sverige,situation. blir Finland,Hur läget Norge ochelleroch Norges om men
inträder EU

i situation har dragSverigeFinland inträder i EU kommerOm Norge ocheller somen
blir medlem-flera ytterligareutpräglad destomarginalisering blir stater sommersomav

beröra svenskautformningen beslut kan väntasinte iSverige deltar somavmar.
tillrelationerna Ryssland,utvecklingen i kring Baltikum,exempelvis ochintressen.

kärnvapenspridning. Sverige kom-förhindrandenedrustning ochutveckling.ESK:s av
innebärsäkerhetspolitiska medlemskapetplus äveni åtnjutande detinte somavmer

bindningar.försvarspolitiskautan
frihet förfortsättningsvis full verkasjälvfallet haSverigeSamtidigt kommer attatt

internatio-ibilaterala kontakter ochståndpunktervärderingar ochsina intressen. genom
internationell i lägeinflytande enskild aktör dettaSverigesorganisationer.nella som

i fallinte lika starktblir enligt vårt bedömandedockicke underskattas. Detskall som av
Östersjö-iförSveriges möjligheter verka säkerhetenmedlemskap. gällerDetta även att

området.
Är däriblandför revision Maastricht-avtalet,regeringskonferens1996 inleds aven

viktiga diskussio-Sverige icke-medlemförGUS. dessa ävenbestämmelserna l somom
möjligheter sina intressensaknar alltsåinte delta och göraSverigekommer att omner

utformning gällande.unionspolitikens
ansökanframtiden vilja medlemskap kommer dennai sökaSverige någon gångSkulle

medverkan.förändringar svensktillkomnaunion undergått utanatt somavse en
isökande stå kön medSverige sannolikt inteskullesådant lägel utanett vara ensam

blockeringar.innebära förseningar ochkanDettarad andra stater.en
säkerhetspolitik givetvis kvarstårför svenskdärefter de allmänna målenVi säger att

upprätthållan-blir dessa mål kräverfall Sverige inte EU-medlem ochför detäven attatt
totalförsvar.respektingivandedet ettav

förfogande förvilka till skyddaVi diskuterar vidare andra medel kan stå attsom
militär alliansfrihet neutralitet, ESK. Atlantpak-och FN,landets säkerhet och nämner

nordisktNACC-PFP. Balladur-planen, Europarådet och samarbete.ten-VEU.
förfår militära alliansfriheten jämte försvaret grundvalen denden utgörDet antas att

föreliggerVi nationell enighetsäkerhetspolitiken. understryker betydelsensvenska attav
syftet politik.med dennaom
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Den svenska hållningen kan i mycket komma likna den efterkrigstidenunderatt
bedrivna neutralitetspolitiken. dock med de viktiga skillnaderna uppdelningen i tvåatt
fientliga block upphört. risken för storkrig är högst begränsad och förutsättning-de yttre

för politiken därmed i förändrats.grunden Militär alliansfrihet syftandearna till neutra-
litet i krig kan inte uttömmande definition svensk säkerhetspolitik.vara en av

Det är uppenbart så Förändringarstarka inträttatt Sverige måste vilkaatt prövanoga
vägar står till förbuds i det läget stärka landets säkerhet.som att nya

En genomgång denna synvinkel däreftergörs bidragdet till skyddetur vårav av
säkerhet de olika uppräknade organisationerna skulle kunnasom skänka. Slutsatsennyss
blir det realistiskt endastatt är kombinationsett de olika organisationerna ochen av
samarbetsformerna på sikt kan lämna verkligt skydd. Detta leder framett tillsom attoss
möjligheterna realisera den statsmakterna angivnaatt målsättningen.av som avser
skapandet europeisk freds- och säkerhetsordning, fårav avgörande betydelseen ny för
Sveriges framtida säkerhet särskilt Sverige inte blir imedlem EU. Vi diskuterar iom
sista kapitlet hur sådant skulle kunna byggasett system upp.

Kapitel 6

europeisk freds-Ny och säkerhetsordning

medverka till EuropasAtt enande och skapande europeisk freds- och säkerhetsord-av en
ning har statsmakterna väsentligade målen för medlemskap i EU.ansetts ettav vara av

i linjeDetta långvarigaär med den tradition i svensk utrikespolitik innebär attsom
försökmedverka till alla bygga kollektiv säkerhet. Om Sverige icke inträder i blirEU.att

förSverige sin säkerhet alltmer beroende europeisk säkerhetsordning verkligenattav en
tillkommer stånd.

harBegreppet konturer. Klarhet vinnasännu kan endast långvarigvaga genom en
historisk principernaMen målen och liksom de nödvändiga institutionellaprocess.
Förändringarna åtminstonekan antydas. Det krävs strategi.en

Målet hindraär väpnade uppgörelser och lösa uppkommande konflikteratt med
fredliga medel.

Alla skall kunna leva uppleva sinhot politiska självständighetstater ochutan att mot
territoriella integritet. Ett Jugoslavien till varjemåste pris förhindras.nytt

kanIngen uppnå sådan läge Det krävs nära samarbete mellanstat allaett ettensam.
samfälldgrundat på den säkerhet inte vinnaskan påstater den andrasatten syn enas

bekostnad.
säkerhetspolitiskaInga gränslinjer får tillåtas uppkomma.nya

gäller i förstaDet hand finna rimlig arbetsfördelning mellan existerandedeatt en
samarbetsformerna. Kanske ambitionerna i det korta perspektivet inte kan sträcka sig
mycket längre så. Menän målet på sikt måste fastare och enhetlig.vara en mer men
samtidigt flexibel. struktur inom alla vinner den säkerhet ärstaterna yttrevars ram som

förutsättning för freden. för skydd miljön för folkensoch sociala välfärd.en av
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istruktur. Vadsådanfor byggalångsiktigt arbete krävstålmodigtEtt att somenupp
inklusive Ryssland,makterna,självfallet ledandedeblir avgörandehand ärsista om

säkerhetssystem.betjänadesiktnationella intressen påfinner sina ett nyttav
ochhållning öppenhetordning får inte uteslutaeuropeiskVisionen avenav en ny

tillaktivt medverkaberedskapvärlden ochandra delargenerositet att engentemot enav
fredlig utveckling där.

kommerövertygadeför deldit vårnå ärgäller att staternaNär det vägarna att om
till allmänsekelskiftet sammanträdaforenödvändigtnyttigt ochfinna det att enatt

konstitue-skulle kunnaalleuropeisktreda hurkonferens för tillsammans systemettutatt
till förligga välSverige skullemed.befogenheter skullevilka det att taoch utrustasras

initiativet.
krig iblodigtFörvisso pågårhistoriskt unikt läge.befinner sig i ettettEuropa ettnu

etnisktoftakonflikter,risk for ytterligareFörvisso finnseuropeiskt land. ursprung.av
framtiden osäker.nynationalism. Förvissoaggressiv ärfinns tecken påFörvisso oroande

fredstabilitet ochsäkragastkramning finns stark strävankrigetsefter kalla attMen en
svårigheternainstitutionellapolitiska änochinsatser. deHur storagemensammagenom

tillkontinent envåruppgiften helainfor avgörande görai denEuropastårär attnu
hädanefter blir otänkbart.krigfredens ö. där
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följderna för Sverige utrikes-Utredning i och sä-om
kerhetspolitiskt hänseende olika former medver-av av

västeuropeiska integrationeni denkan

Dir. 1993: 19

regeringssammanträde 1993-02-04.Beslut vid

statsrådetTf. chefen för Utrikesdepartementet, llellsvik, anför.

Mitt förslag

föreslår två särskilda utredare tillkallas uppdrag belysaJag medatt att
följderna och säkerhetspolitisktför Sverige i utrikespolitiskt hänseende av

EG.olika former medverkan i den västeuropeiska integrationenav

Bakgrund

Den juli dåvarandel 1991 inlämnade den regeringen Sveriges ansökan om
medlemskap EG:si EG till ordföranden i ministerråd. februariDen l 1993
inledde Sverige medlemskapsförhandlingar med EG.

Europeiska gemenskapernas tillkomst och utveckling deär mesten av ge-
nomgripande förändringarna våri omvärld mycket lång tid. fortsattaDen
fördjupningen samarbetet inom EG kommer ha betydelse för denatt storav
utrikes- och säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och därmed också för
svensk utrikes- säkerhetspolitik.och Utrikesutskottet fastslog i sitt betän-
kande l99l92zUU fullvärdigt19 deltagande i det europeiska samarbe-att ett

redan vidinom ESK och medlemskap inom Europeiskadenäventet, ettnu
unionen, förutsättning för land påverkaskall kunna utvecklingenär att etten
och aktivt bidraga freds- vårtill skapa och säkerhetsordning kon-att en ny
ünent

Avsikten medborgarna skall tillfälle ställning till förhand-är att att tages
lingsresultatet i årfolkomröstning under 1994. Det betydelseär storen av

innebörden EG-medlemskap belyses så såallsidigt och grundligtatt ettav
möjligt före folkomröstningen.som

En bredare genomförasanalys bör följderna för Sverige i utrikes- ochav
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säkerhetspolitiskt hänseende Sveriges medverkan i denav västeuropeiska
integrationen. Två särskilda utredare bör tillkallas för detta uppdrag.

Uppdraget

Syftet med analysen bör belysa vad medlemskapatt i EGEUvara ett be-
tyder för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Vilka åtaganden Sverigegör

medlem Hur påverkas Sveriges möjlighetersom tillvarata sinaatt egna na-
tionella intressen Hur sig detta jämförelseiter med alternativet ståatt utan-
för EGEU

Fortlöpande information utredarnas arbete bör lämnas till den parla-om
mentariskt referensgruppsammansatta regeringen knutit till detsom sam-
lade utredningsarbetet för studier kring följderna medlemskap iettav
EGEU.

Resultatet utredarnas arbete bör redovisas denav 1oktobersenast 1993.

Hemställan

Med hänvisning hemställertill vad jag anfört jag regeringen bemyn-nu att
digar chefen för Utrikesdepartementet

tillkalla tvåatt särskilda utredare omfattade kommittéförordningenav-
l976:l 19 med uppgift belysa följderna föratt Sverige i utrikes- och säker--
hetspolitiskt hänseende olika former medverkan i denav västeuropeiskaav
integrationen,

besluta sakkunniga,att sekreterareom ochexperter, biträdeannat utre-
darna.

Vidare hemställer jag kostnaderna skall belastaatt tredje huvudtitelns an-
slag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens hemställan och bifaller hennes
hemställan.

Utrikesdepartementet
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AVDELNING V

BESTÄMMELSER OM EN GEMENSAM UTRIKES- OCH
SÄKERHETSPOLPTIK

Artikel J

Härmed införs utrikes- och säkerhetspolitik, skall reglerasen gemensam som av
följande bestämmelser.

Artikel .m

1 Unionen och dessmedlemsstaterskall fastställaoch genomföraen gemensam.utrikes- och säkerhetspolitik, regleras bestämmelsernai dennaavdelningsom av
och omfattar områdenalla inom utrikes-och säkerhetspolitiken.

2. Den utrikes-och säkerhetspolitiken mål:skall ha följandegemensamma

skydda unionensatt värden, grundläggande intressen ochgemensamma-
oavhängighet,

alla stärkaunionensatt sätt dessoch medlemsstatcrssäkerhet,-

bevarafredenochatt stärkadeninternationellasäkerheteni överensstämmelse-
med principerna i Förentanationernasstadga principerna i Helsingfors-samt
avtaletsslutakt målenoch i Parisstadgan,

främja det internationellaatt samarbetet,-

utveckla och befästademokratinatt och rättsstatsprincipen respektenförsamt--
mänskligarättigheteroch de grundläggandefrihetema.

3. Unionenskall efter förverkliga målsträva dessaatt

i enlighet medartikel .l.2att systematisktgenom upprätta samarbetemellanett-
medlemsstaterna deraspolitik,om
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i enlighetmedartikel 1.3gradvisgenomföra aktionerattgenom gemensamma-
områdende därmedlemsstaternahar viktiga intressen.gemensamma

förbehållslöst4. Medlemsstaternaskall aktivt och stödjaunionensutrikes- och
avståfrånsäkerhetspolitiki anda lojalitet ochömsesidigsolidaritet. skallDeen av

varje handling strider unionens intressen eller kan minska dessmotsom
effektivitet sammanhållande Rådetkraft internationellai de relationerna.somen
skall säkerställa dessaprinciper följs.att

J.2Artikel

samråda rådetMedlemsstaternaskall informera och medvarandrainom om
alla frågorutrikes- och säkerhetspolitiska allmänt för säkerställaintresse att attav

såderassamladeinflytande effektivt möjligt samordnatutövas ettgenomsom
uppträdande.

rådet påkallat, ståndpunkt.2. Närhelst det skall det fastställaanser engemensam

Medlemsstaternaskall sörja för derasnationellapolitik i överensstämmelseäratt
ståndpunkterna.medde gemensamma

3. Medlemsstaternaskall samordnasitt agerandeinom internationellaorgani-
sationer och internationella konferenser. De skall hävda de gemensamma
ståndpunktemai dessafom.

Inom internationella organisationer konferenseroch internationella där inte
samtligamedlemsstaterdeltar skall de deltarmedlemsstater hävdadesom gemen-

ståndpunktema.samma

Artikel J.3

Följande ordning gäller för beslut aktioner de frågoriom gemensamma som
omfattas utrikes-och säkerhetspolitiken.av

Rådetskall frånl grundval riktlinjer rådetallmänna Europeiska beslutaattav. fråga föremålskall bli för aktion.en engemensam

rådetbeslutarNär tillämpa principen aktioner, skall detatt om gemensamma ange
omfattning,aktionens exakta målde allmänna och särskilda unionen villsom
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vilkamedpågåskall samtdenlängehurnödvändigtaktionen,uppnå med om genomföras.skalldenvillkorvilkaochförfarandenvilkaenligtmedel,

varjeunderochaktionendenbeslutar gemensammadetskall,Rådet när om2. kvalificeradmedfattasskallbeslutfrågorvilkaförfastställaförlopp,dessfas av
majoritet.

föregåendestyckeenligtmajoritetkvalificeradmedfattasskallrådsbeslutFör som Fördrageti148.2artikelmed omenlighetivägasmedlemmarnas rösterskall minstkrävsskallbeslut antasoch förgemenskapen attEuropeiskaupprättandetav
åttamedlemmar.från minstfemtiofyra röster

frågaförbetydelseväsentlig enärändras sättförhållandena ett avsomOm3. målenochprincipernarådetskall överaktion,föremål seför gemensamär ensom beslutfattatharrådet inteSå längebesluten.nödvändigadefattaochaktionenför
bestå.aktionendenskall gemensamma

ställnings-medlemsstatemasforförpliktandeskallaktioner varaGemensamma4.
handlande.ochtaganden

sambandiplanerasnationellt planåtgärdeller somställningstagandeVarje5.
det ärtid föri att,lämnasonnationinf omförutsätteraktion attmed gemensamen Skyldighetenrådet. attinomskesamråd skall kunnaföregåendenödvändigt,

innebärendast attåtgärderförgällainteskall somförhandsinfonnationlämna
planet.nationelladettillöverflyttasrådsbeslut

någotföreliggerintedetochnödvändigt,absolutdet omutvecklingengörOm6. medåtgärdernödvändigavidtaomedelbartfår medlemsstaternarådsbeslut,
berördaDenaktionen.målen denför gemensammaallmännadebeaktandeav åtgärder.sådanarådetundenättaomgåendeskall ommedlemsstaten

genomförandetvidmedlemsstat avförproblemuppstårallvarliga endetOm7. diskuteraskallrådet,fördessaframlägga somskallaktion, statengemensamen målenmedstå stridifår intelösningarSådanalösningar.lämpligasökaochdem
effektivitet.dessminskaelleraktionendenför gemensamma

J.4Artikel

frågorallaomfattaskallsäkerhetspolitikenochutrikes-Den gemensamma lång siktutformningen gemen-av eninbegripetsäkerhet,unionensberörsom försvar.gemensamttillledakunna ettskulletidenmedförsvarspolitik, somsam
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2. UnionenanmodarVästeuropeiskaunionenVEU, integreradär delsom enunionens utveckling, utarbetaav ochatt genomföra unionsbeslut och unions-
aktioner berör försvaret. Rådetskall,som överenskommelsemed VEU:sgenom
institutioner, besluta denödvändigapraktiskaom anangemangen.

3. frågorDe berör försvaretoch behandlassom i dennaartikel skall intesom
föremål för denordningvara i J.3.somanges

4. Unionenspolitik i enlighetmeddennaartikel skall påverkainte densärskilda
karaktären vissa medlemsstaterssäkerhets- ochav försvarspolitik och skall
respekteravissamedlemsstatersförpliktelser enligt Nordatlantiska fördraget och

förenliga med denvara utrikes- och säkerhetspolitikgemensamma harsominomupprättats denramen.

5. Bestämmelsernai dennaartikel skall inte någothinderutgöra för utvecklingen
samarbeteett närmare tvåmellanav eller flera medlemsstater bilateral basis,

inom för VEU ochAtlantalliansen,förutsattramen sådantsamarbeteinteatt strider
eller hämmardetmot samarbete föreskrivsi dennaavdelning.som

6. För främjamålenföratt dettafördrag,och beaktandemed tidpunkten1998avi sambandmedartikel Xll i Brysselfördraget,kan bestämmelsernai dennaartikel
komma reviderasenligtatt artikel N.2 grundval den rådet 1996rapportav somskall läggafram för Europeiskarådetoch skall innefatta utvärdering desom en avframsteg hargjortsochdeerfarenhetersom har vunnitsdittills.som

Artikel J.5

Ordförandeskapetskall företräda unionen frågori inom det gemensammautrikes-ochsäkerhetspolitiskaområdet.

2. Ordförandeskapetskall för genomförandet åtgärder;ansvara av gemensammai den egenskapenskall det i princip uttrycka unionensståndpunkt inom inter-
nationellaorganisationeroch internationellakonferenser.

3. Vid fullgörandet de uppgifter i punkternaav l och 2 skall ord-som avses
förandeskapetvid behov bistås denmedlemsstat har innehaf föregåendeav tsomordförandeskapoch den skall inneha följande ordförandeskap.som Kommis-
sionenskall delta full omfattningi dessauppgifter.

4. Om inte följer artikelannat J.2.3ochartikel 13.4, skall deav medlemsstater
är representeradei internationellasom organisationer och internationella
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allainfonneradehälladessadeltarsamtligamedlemsstater omdär intekonferenser
intresse.frågor gemensamtav

säkerhetsrådskallnationernasFörentaockså medlemmarärMedlemsstater avsom informerade.fulltmedlemsstaterhälla övrigaochvarandrarådgöra med
säkerhetsrådet skall vidmedlemmarMedlemsstater är permanenta avsom

hävdasintressenståndpunkterochunionenstillfunktionersinautövandet attseav i Förentabestämmelsernaenligtderasberördettaoch tillvaratas att ansvarutan
stadga.nationernas

J.6Artikel

kommissionensochmyndigheterkonsuläradiplomatiska ochMedlemsstatemas
deraskonferenserinternationellavid samtoch represen-landi tredjedelegationer

desäkerställaförskall samarbeta attorganisationer attinternationellavidtationer
rådetföljsbeslutasåtgärderståndpunkteroch avsomgemensammagemensamma

genomförs.och

utförainfonnation,utbytasamarbetet gemensammaintensifiera attskallDe genom
artikelibestämmelserdegenomförandetbidra till avsesoch sombedömningar av

gemenskapen.EuropeiskaupprättandetFördrageti8c avom

J.7Artikel

ochhuvudaspektemaEuropaparlamentetsamrådamedskallOrdförandeskapet om
ochutrikes-denbeträffarvadvalmöjligheternagrundläggande gemensammade

till Europa-vederbörlig hänsyntill tasskallochsäkerhetspolitiken attse
ochordförandeskapetskallEuropaparlamentetsynpunkter.parlamentets av

utrikes-unionensutvecklingenhållasinfonneratregelbundetkommissionen avom
säkerhetspolitikoch

skallrådet.Dettillrekommendationerfrågor riktaellerår ställafEuropaparlamentet
genomförandetgällergjortsvadharframstegde avår hålla debattvarje somomen

säkerhetspolitiken.ochutrikes-gemensamma

J.8Artikel

denförriktlinjernaallmännaoch deprincipernarådetskallEuropeiska ange
säkerhetspolitiken.ochutrikes-gemensamma
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Rådet2. skall fattanödvändigabeslutlör definieraoch genomföradenatt gemen-
utrikes- och säkerhetspolitiken grundval de allmännasamma riktlinjerav som
Europeiska rådet.antas Den skall säkerställaenhetligheten,konsekvensenav och

effektiviteten åtgärderde vidtas unionen.av som av

Rådetskall beslutaenhälligt det gäller procedurfrågorutom när och i fallde som
i artikel 1.3.2.avses

Varje medlemsstateller kommissionen får rådettill hänskjuta frågor somberörden utrikes- och säkerhetspolitiken fårochgemensamma lägga fram förslag
för rådet.

sådana4. l fall kräver snabbt beslut skall ordförandeskapet,ettsom eget
initiativ eller begäran kommissioneneller medlemsstat,sammankallaav etten

rådssammanträdeextraordinarie fyrtioåttainom timmar eller, i nödsituation,eninom kortaretidsperiod.en

5. Om inte följer artikel 151annat i Fördraget upprättandet Europeiskaav om av
gemenskapen,skall politisk kommitté bestående politiska cheferen övervakaav
den internationella situationen områdende omfattas densom av gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitikenoch bidra till utforma politikenatt attgenom avge

rådetyttranden till begäran rådet eller initiativ. Den skall ocksåegetav
övervaka genomförandet den beslutade politiken, förbehållmed förav
ordförandeskapetsoch kommissionensbefogenheter.

Artikel J.9

Kommissionen skall delta i full omfattning i arbetet det utrikes-gemensamma
och säkerhetspolitiskaområdet.

Artikel J.l0

l sambandmed eventuell revision säkerhetsbestämmelsernaen enligt J.4 skallav
den konferens sammankallas för detta ändamål ocksåsom undersöka detombehöver göras ytterligare ändringar i bestämmelserna denom gemensammautrikes- och säkerhetspolitiken.
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J.llArtikel

157-163150-153,147,146,139-142,138,artiklarna 137,iBestämmelserna
tillämpasskallgemenskapenEuropeiskaupprättandetFördragetioch 217 avom

avdelning.i dennaområdendebestämmelser avsessomom

följdtillåsamkasinstitutionerna avkostnaderadministrativaDe2. som
skall belastaavdelningdennaiområdenangåendedebestämmelserna avsessom

budget.gemenskapernasEuropeiska

ocksåfårRådet

nämndagenomförandetkostnaderde avenhälligtbesluta att somantingen- såibudget;gemenskapernasEuropeiskaskall belastamedförbestämmelser
EuropeiskaupprättandetFördragetenligtbudgetordningen avskall omfall

tillämplig,gemenskapenvara

såärmedlemsstaterna,närbelastaskallkostnadersådanaeller bestämmaatt- fastställas.skallfördelningsnyckelmeddenenlighetilämpligt som
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FÖRKLARING
OMRÖSTNINGOM I SAMBAND MED DEN GFNIFJQSAMMAUTRIKES-

SÄKERHETSPOLITIKENOCH

Konferensen enigär medlemsstaterna,att vad beträffarom rådsbeslut kräversomenhällighet, så långt möjligt skall undvika hindra enhälligtatt beslutett om enkvalificeradmajoritet för sådantbeslutett föreligger.
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FÖRKLA RING
UNIONENVÄSTOM

förklaringar.följandeKonferensennoterar

FÖRKLARING

Spanien.Tyskland,Belgien,avgiven av
Luxemburg.Italien,Frankrike,

Storbritannien,ochPortugalNederländerna,
unionenbåde Västeuropeiskamedlemmarär avsom

unionenEuropeiskaoch
om

DESSOCHVÄSTEUROPEISKA ROLLUNIONENS
OCHUNIONENFÖRBINDELSER EUROPEISKAMED

ATLANTALLIANSEN

Inledning

europeiskreellutvecklabehoveteniga attmedlemsstater över enVEU:s är av
gäller försvaravadeuropeisktökatochörsvarsidentitetfoch ett ansxetrsäkerhets-

omfattandegradvisskall byggasidentitet processfrågor. Denna engenomupp
utvecklingdel motintegrerad avskallVEUfaser. utgöra processenflera aven

Atlantalliansen.inomsolidaritettillsitt bidragskall starkaochunionenEuropeiska
lzingfristigaroll detVEUzsstärkaenigamedlemsstater attVEU:s är lom

kanEuropeiskaförsvarspolitik inom somunionenperspektivet gemensamav en
inommed försvaretförenligtförsvar ärleda tillkomma gemensamtettatt som

Atlantalliansen.förramen

ochförsvarskomponentEuropeiskaunionens somutvecklasskallVEU2. som
skallsyftel dettaeuropeiskapelare.Atlantalliansensstärkaskallmedeldet som

förförutsättningarföisvarspolitik och skapaeuropeiskutfonnaVEU gemensamen roll.operativasinutvecklaytterligaregenomförandekonkreta egendess attgenom

utrikes-angåendeden1.4artikelskall beaktamedlemsstater gemensammaVEU:s
följandeharunionen,Europeiskai Fördragetsäkerhetspolitikenoch somom

lydelse:

frågoromfatta allaskallsäkerhetspolitikenutrikes- ochDen gemensamma
lång siktutformningeninbegripetsäkerhet,unionens av enberörsom
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försvarspolitik,gemensam med tiden skulle kunna ledasom till ett gemensamtförsvar.

Unionen anmodarVästeuropeiskaunionenVEU, integreradär delsom enunionens utveckling,av utarbetaatt och genomföra unionsbeslut ochunionsaktioner berör försvaret. Rådet skall,som överenskommelsegenom med
VEU:s institutioner, besluta de nödvändigapraktiskaom anangemangen.

3. De frågor berör försvaret ochsom behandlasi dennaartikelsom skall inteföremål för denordningvara i J.3.somanges

4. Unionenspolitik i enlighet meddennaartikel skall inte påverkadensärskildakaraktären vissa medlemsstatcrsav säkerhets- och försvarspolitik och skall
respekteravissa medlemsstatersförpliktelser enligt Nordatlantiska fördraget ochförenliga med denvara utrikes- ochgemensamma säkerhetspolitik harsominomupprättats den ramen.

5. Bestämmelsernai dennaartikel skall inte någothinderutgöra för utvecklingen
ett närmaresamarbeteav mellan två eller flera medlemsstater bilateral basis,inom för VEU och Atlantalliansen,ramen förutsatt sådantatt samarbeteinte stridereller hämmarmot det samarbete föreskrivs i dennaavdelning.son1

6. For främja målenatt för dettafördrag,och medbeaktande tidpunkten 1998avi sambandmedartikel Xll i Brysselfördraget,kan bestämmelsemai dennaartikelkomma reviderasenligtatt artikel N.2 grundval den rådet 1996av rapportsomskall läggafram för Europeiskarådetoch skall innefatta utvärderingsom deen avframsteg har gjorts och deerfarenhetersom harvunni dittills.som

A. VEU:s relationer med Europeiska unionen

3. Målet byggaär att VEU stegvis Europeiskaupp unionenssomförsvarskomponent. l detta syfte VEU bereddär begäranatt Europeiskaavunionen utarbeta och genomföra unionsbeslut och unionsaktioner ärsom avbetydelseför försvarsområdet.

l dettasyfteskall VEU vidta följandeåtgärderför utvecklaatt arbctsrelationernäramedunionen:

synkronisering, sådär lämpligt,är tidpunkter och- platser förav möten samtharmonisering arbetsmetoder,av
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general-rådet VEU:sochå sidanmellansamarbeteupprättande nära enaettav- generalselaetariat,rådetsunionsrådetochå sidanandraochsekretariat

ordförandeskapsrespektiveharmoniseringövervägande avenav- längd,ochordningsföljd

gemenskapernasEuropeiskasäkerställaför attlämpliga attarrangemang- VEU:shörslämpligt,såoch. ärnärregelbundetunderrättas omkommission
i denrollkommissionensmed gemensammaöverensstämmelseiverksamhet

unionen,EuropeiskaFördragetenligtsäkerhetspolitiken omochutvecklings-

församlingparlamentariskaVEU:smellansamarbetefrämjande närmareettav- Europaparlamentet.och

beslutabehörigaunionensEuropeiskasamförståndmed organråd skall iVEU:s
praktiskanödvändigade anangemangen.om

AtlantalliansenmedrelationerVEU:sB.

europeiskaAtlantalliansensstärkamedelVEUutveckla attMålet ett4. är att som
sigmellansamarbetetdetutveckla näraytterligareberedddärförVEU attpelare. är

allianseninomroll ochVEU-medlemsstatemasstärka ansvarochalliansenoch att
nödvändigadengrundvalskall skeDettatill denna. avbidragdesssamt europeiskaframväxandedenmellankomplimentaritetenochtransparensen

handla iskall överensVEUalliansen.ochförsvarsidentitetenochsäkerhets-
Atlantalliansen.beslutasståndpunkterdemedstämmelse avsom

alliansfrågorvadgällersamordningsinintensifieraskallmedlemsstaterVEU:s- införamåletmedintresse att gemensammaviktigt gemensamtutgör ettsom skallalliansen,samrådsprocesseninomVEU i somståndpunkterantagnaav
och förmedlemmarsamrådmellandessförforumcentraladetfortsättaatt vara ochsäkerhets-allieradesderörandepolitikenöverenskommelser om

fördraget.Nordatlantiskaenligtörsvarsförpliktelserf

synkroniserasförplatseroch mötentidpunkternödvändigt, skalldetOm är-
harmoniseras.arbetsmetoderoch

NATO.generalsekretariatochVEU:smellanskallsamarbete upprättasEtt nära-
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C. VEU:s operativa roll

5. VEU:s operativaroll skall stärkas undersökaoch definieraatt lämpligagenom
uppgi struktureroch medel, skall omfatta framför alltsom

planeringsenhetinom VEU,en-

militärtnämnare samarbete komplementtill alliansen,särskilt områdenasom-
logistik, utbildningtransport. och strategiskövervakning,

mellanmöten VEU:s försvarschefer,-

militära enheter lyder underVEU.som-

Andra förslag kommer undersökasatt ytterligare,däribland

ökat samarbete på vapenområdet i syfte att upprätta europeisk- en
vapenagentur,

utveckling VEU-institutet till europeisk akademiav för säkerhet-- ochen
försvar.

Åtgärder syftar till VEUatt starkaresom operativroll skall till alla delarge en varaförenliga med de militära nödvändigaförär säkerställaarrangemangsom att ettkollektivt försvarför alla allierade.

åtgärderD Andra.

6. Somföljd åtgärderovannämnda och för underlättaav stärkandetatt VEU:savroll skall för VEU:s rådsätet och generalsekretariatflyttas till Bryssel.

7. Representationi rådVEU:s skall sådan rådetkontinuerligt kanattvara utöva
sinafunktioner i enlighet medartikel Vlll i Brysselfördragcti dess lydelse.senasteMedlemsstatemakan tillämpa inte fastställdännu lösningnärmare meddubblaen
befogenheter, omfattar deras i alliansensom och irepresentanter Europeiska
unionen.

8. VEU unioneni enlighetnoteraratt medbestämmelsemai artikel 1.4.6 denom
utrikes- och säkerhetspolitikengemensamma i Fördraget Europeiskaunionenomskall besluta bestämmelsernaatt över i dennaartikel i syftese främja måldeatt

denskall uppställai enlighet meddetsom angivnaförfarandet.VEU skall översede nuvarandebestämmelsernaunder 1996.Vid denna kommeröversyn hänsynatt
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och denvunnitsharerfarenheterdeochhar gjorts somframstegtill de somtas
Atlantalliansen.ochVEUmellanrelationernaocksåomfattaskall

FÖRKLARINGn.
Tyskland,Belgien,avglven av

Italien,Frankrike,Spanien,
Nederländerna,Luxemburg,
Storbritannien,Portugal och

unionenVästeuropelskamedlemmarär avsom

ochsäkerhets-europeiskadenutvecklingenvälkomnarmedlemsstater avVEU:s
EuropeiskarollVEUzsbeaktandemedbeslutna, somDeörsvarsidentiteten. avärf

Atlantalliansensstärkamedeloch attettörsvarskomponentfunionens som
övrigaochVEUmellanrelationenförgrundskapapelare,europeiska att nyen
avsiktI dennai Europa.säkerhetstabilitet ochsäkerställaForeuropeiska attstater

föreslår följande.de

till VEUsiganslutainbjudsunionen attEuropeiskamedlemmarStater är avsom dessiBrysselfördragetXl iartikelmedenlighetiavtalasskallvillkorde som inbjudsSamtidigtobservatörsstatus.såönskar,de atteller,lydelsesenaste om associeradebliNATO attmedlemmareuropeiska är avandra stater som iomfattningfulldelta imöjlighetdem attVEU sättmedlemmar ett gersomav
verksamhet.VEU:s

ovannämndaavtal motifrån ochutgår fördrag svararatt sommedlemsstaterVEU:s
1%.decemberingås 31före dcnskallförslag
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EU-ländernasår ochsamlades1993december21Den
möte,tillministrar ettansvarigakandidatländernas

utvidgningskonferensen.s.k.dendel avensom var
följande text:Därvid deenades om

Conference...The

applicantconfirmation thebytheoftakes note- made lintroductory statementstheircountries of on
April 1993;and 5February 1993

basis of the presenttheagreement,records on- thesubject tocommunautaire Chapter 24,acquis on
negotiation the lstagreed atofprinciplestwo

level;Conference at Deputymeeting of the

thein orderthat, torecallsfurther prepare- participationactivecountries full andforapplicant
will bepolicy, theysecurityforeign andin the

of theactivities partwithassociated CFSPclosely as
leadinginterim tophasein thearrangements up

accession;

with regard tofinalinto the Act,entertoagrees- Union,Security Policy of theForeign andthe Common
declaration:followingthe

Austria,confirmation bytheUnion notesThel.
oftheir full acceptanceofandFinlandSweden, Norway

Union andattaching theobligations torights andthe
acquistheframework, knowninstitutionalits as

Memberapplies presentit tocommunautaire, as
particular content,theinincludesThisStates.

Treaties,objectives of thepoliticalprinciples and
Union.Treatyincluding of the Europeanthose on

Finland andAustria, NorwaySweden,Union andThe
that:agree

thestrengthenUnion shouldaccession theto- capacityits toUnion andof theinternal coherence
policy;securityforeignin andeffectivelyact

theirtime ofwill, thefromacceding Statesthe- andparticipate fullyableaccession, ready and tobe
PolicySecurityForeign andactively in the Common as

Union;indefined Europeanthe Treaty on

inaccession, takewill,acceding Statesthe onon- reservation all thewithoutentirety andtheir
Titleitsprovisions oftheobjectives the Treaty,of

it;declarations attached toand the relevantV,
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the acceding willStates be ready and able to-
specificsupport the policies Unionof the in force at

the time theirof accession.

With2. regard Memberto obligationsStates deriving
from the Treaty the UnionEuropean concerning theon
implementation the Unionsof ForeignCommon and
Security Policy it is understood that the day ofon
accession the legal framework of the acceding
countries will be compatible with the acquis.



utredningar 1994offentligaStatens

förteckningKronologisk

Ändrad för denstatligaansvarsfördelning. Fi.statistiken.
LandstingenochEuropaKommunerna.. C.Bilagedel.+

Chefskap.S.kvinnorochföreställningarMåns om. EG. Ju.Vapenlagenoch. Kriminalvård och psykiatri.Ju.. samhällsekonomiskoch Europa.EnSverige. Fi.konsekvensanalys.
ochmiljön. M.EESEU,. för Sverigei utrikes-FöljdemaHistorisktvägval-

hänseende bli,sakerhetspolitisktoch attav
i Europeiskaunionen.UD.respektiveinte bli medlem



1994utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

Justitiedepartementet
[4]och EGVapenlagen

psykiatri. [5]ochKriminalvård

Utrikesdepartementet
ochSverigei urrikes-förFöljdemavägvalHistoriskt - blibli, respektiveintehänseendesäkerhetspolitiskt attav

[8]Europeiskaunionen.medlemi

Socialdepartementet
chefsskap.[3]ochkvinnorföreställningarMäns om

Finansdepartementet
[l]Ändrad statligastatistiken.för denansvarsfördelning

samhällsekonomiskEnEuropa.Sverigeoch
konsekvensanalys.[6]

Civildepartementet
ochEuropa.LandstingenKommunerna.

Bilagedel.[2]+

naturresursdepartementetochMiljö-
miljön. [7]ochEU, EES


